
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่9/2555 

วนัจันทร์ที่  10  กนัยายน  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

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

1.1  การเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายงานราตรีบณัฑติ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเสนอรายราละเอียดเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในงานราตรีบณัฑิต โดยไดเ้สนอเขา้ท่ีประชุอ

คณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยัเรียบร้อยแลว้ และมอบหมายให้อาจารยธี์รถวลัยท์าํเร่ืองโอนเงินใหก้บัสาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนสาํหรับนิสิตนกัศึกษา 

1.2 การทวงถามการใช้เงนิงบประมาณแผ่นดนิ และการได้รับการจดัสรรงบประมาณเงนิบาํรุงการศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การทวงถามเก่ียวกบัการใชง้บประมาณแผน่ดิน ในปี 2555 และการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ

แผ่นดิน รอบปีการศึกษา 2556 โดย ในปี 2555 นั้น นางสาวนทัธีกล่าวว่าเป็นเงินอุดหนุนเก่ียวกบันิสิตพิการและนิสิต 3 จงัหวดั
ชายแดนใต ้ทาํใหมี้ยอดเงินเหลือจากยอดท่ีไดรั้บมากเป็นจาํนวนพิเศษ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อจากประเด็นท่ีกล่าวขา้งตน้ว่าในปี 2556 
ไดรั้บการจดัสรรเก่ียวกบังบประมาณดงักล่าวโดยใหจ้ดัทาํโครงการบริการวิชาการ และไดม้อบหมายใหน้ายวิเชียรเป็นคนดูแล ส่วน
งบบาํรุงการศึกษานั้นมอบหมายใหน้างสาวนทัธี อาจารยธี์รถวลัย ์และอาจารยสุ์รศกัด์ิ เป็นผูดู้แล 

1.3 การประเมนิคุณภาพการศึกษาทางไกล 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกล โดยถา้มหาวิทยาลยัใดท่ีมีเกณฑก์ารประเมิน ก.พ.ร.

ในเกณฑดี์ ใหส้ามารถเปิดศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
1.4 การแจ้งผลการพจิารณาคดัเลอืกเจ้าภาพจดัประชุมวชิาการของเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาเขตภาคกลาง 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การแจง้ผลการพิจารณาคดัเลือกเจา้ภาพจดัประชุมวิชาการของเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษา
เขตภาคกล โดยมหาวิทยาลยัท่ีเป็นเจา้ภาพ  คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยจะมีพิธีมอบในการประชุมวิชาการเครือข่ายฯ 
ประจาํปี 2555 ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2555 เวลา 15.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงฝากให้อาจารยธี์รถวลัย ์และนายขวญัชยั
เป็นผูรั้บผดิชอบในการเขา้ร่วมประชุม 
 1.5  การเดนิทางไปราชการเพือ่เข้าร่วมอบรมอาจารย์ และบุคลากร 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปราชการเพ่ือเขา้ร่วมอบรมอาจารย ์และบุคลากร ในวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2555 
ท่ีผ่านมาว่าเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และประธานฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการรับจดังานอบรมสันทนาการ โดยสาขาวิชาใด
หรือคณะใดตอ้งการทีมอบรมสนัทนาการใหห้น่วยงานสามารถทาํบนัทึกขอความอนุเคราะห์มาไดท่ี้สาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 

1.6 การดาํเนินงานของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การดาํเนินงานของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 
 วนัท่ี 13 กนัยายน 2555 เวลา 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการสภาประจาํสาํนกัฯ 
    เวลา 16.00 น. ประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม 



    เวลา 17.00 น. งานเล้ียงเกษียณอายุราชการ (นายกรภัทร์, นาย
ขวญัชยั ดูแลเร่ืองการแสดง นายวิเชียร ดูแลเร่ืองอาหารและหอ้งประชุม) 

 วนัท่ี 15 กนัยายน 2555 เวลา 06.00 น. พิธีเปิดการแข่งขนักีฬาภายใน 2012 
เวลา 16.00 น. พิธีปิดการแข่งขนักีฬาภายใน 2012 

   วนัท่ี 19 กนัยายน 2555 เวลา 12.00 น. การศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบุรี มอบหมายนายกรภทัร์ และนายขวญัชยั ดูแลเร่ืองรถและของท่ีระลึก มอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวิน ประสานงานกบั
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 4 คณะดว้ย 
   วนัท่ี 21 – 23 กนัยายน 2555   ก า รควบ คุ ม นิ สิ ต เ ดิ นท า ง ไปอบรมพัฒน า
บุคลิกภาพและการเป็นผูน้าํ รุ่นท่ี 21 โดยไดม้อบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน ประสานงานกบัรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 4 คณะดว้ย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1   สรุปการเสนอรายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้าเป็นอธิการบด ี
  ประธานฯ สืบเน่ือง การเสนอรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้เป็นอธิการบดี โดยหลงัจากการประชุมคณะกรรมการประจาํ
สาํนกัเสร็จส้ิน ประธานฯ และรองผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ จะทาํการพิจารณาอีกคร้ัง 

3.2   การจดังานเลีย้งเกษยีณอายุราชการอาจารย์และบุคลากรที่ดาํเนินงานร่วมกบัสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา  
ประธานฯ สืบเน่ือง การจดังานเล้ียงเกษียณอายุราชการอาจารยแ์ละบุคลากรท่ีดาํเนินงานร่วมกบัสํานกักิจการ

นิสิตนกัศึกษา โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินเป็นผูดู้แลเร่ืองของท่ีระลึก ราคาไม่เกิน 1,000 – 1,500 บาท 
 3.3   การสรุปผลการแข่งขนักฬีา ระหว่างวนัที่ 8 – 9 กนัยายน 2555 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง การสรุปผลการแข่งขนักีฬาภายใน ชงโคเกมส์ 2012 ในวนัท่ี 8 – 9 กนัยายน 2555 โดยได้
จดัทาํเป็นตาราง และคณะท่ีไดค้ะแนนสูงสุดในขณะน้ี คือ คณะครุศาสตร์ 
 3.4   การนําตวัแทนนิสิตทูตกจิกรรมเข้าพบผู้บริหาร 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การนาํตวัแทนนิสิตทูตกิจกรรมเขา้พบผูบ้ริหาร และร่วมประชุมพร้อมกนั ในวนัพุธท่ี 12 
กนัยายน 2555 เวลา 16.00 น. 
 3.5   กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
  นายอดิศร สืบเน่ือง จะนาํสญัญาไปส่ง ณ ธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่ ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2555 เวลา 09.00 น.  

 3.6   การทําประกนัภยัรถยนต์ HONDA JAZZ  
ประธานฯ มอบหมายใหอ้าจารยสุ์รศกัด์ิประสานงานเก่ียวกบัการต่อประกนัรถยนต ์

3.7 การอบรมระบบ MIS ของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษาทั้งระบบ 
นายสุนทร แจง้เร่ือง การใชร้ะบบ MIS ของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาสามารถใชง้านไดแ้ลว้ และในวนัจนัทร์ท่ี 

10 กนัยายน 2555 บริษทัจะเขา้มาทดสอบระบบ ซ่ึงจะเร่ิมท่ีระบบการประกนัอุบติัเหตุก่อน  
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 



 
 

5.1 การทะเลาะววิาทของนิสิตต่างสาขาวชิา  
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การทะเลาะวิวาทของนิสิตต่างสาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย ์และ

สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม โดยนิสิตทั้ง 2 ฝ่ายไดรั้บบาดเจ็บเป็นจาํนวนมาก และมีสาหสั จาํนวน 1 คน โดยไดม้อบหมายให้
อาจารยธี์รถวลัยเ์ป็นผูป้ระสานติดตามเชิญทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงอาจารยแ์ละรองคณบดีท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย ในวนัศุกร์
ท่ี 14 กนัยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2M และอีกเร่ืองท่ีอาจารยธี์รถวลัยไ์ดฝ้ากไวคื้อ การให้ทุกคนทดลองใชร้ะบบ 
MIS ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจะไดรั้บ และในการน้ี สาํนกัฯ ไดข้าดไป1 ระบบ คือ การลงขอ้มูลกิจกรรม
เองจากบาร์โคด้ ซ่ึงไดข้อใหท้างผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์เป็นผูป้ระสานงานให ้

5.2 แจ้งเส้ือกฬีาหาย 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง เส้ือกีฬาสีม่วงท่ีติดประชาสัมพนัธ์บริเวณบอร์ดหนา้ห้องรับเส้ือไซต ์ L  หายไป 

จาํนวน 1 ตวั  และการแจกเส้ือจะเสร็จส้ินในวนัพธุท่ี 12 กนัยายน 2555 น้ี โดยจะเปิดอีกคร้ังในช่วงก่อนสอบประมาณ 1 สปัดาห์ 
 5.3   การขออนุญาตลาไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
  นายขญัชยั แจง้เร่ือง การขออนุญาตลาไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลี กบัคณะนกัศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ระหวา่งวนัท่ี 19 – 23 กนัยายน 2555 
 5.4   การขออนุญาตนํารถไปส่งเอกสารกู้ยมืฯ 
  นายอดิศร แจง้เร่ือง การขออนุญาตนาํรถไปส่งเอกสารสัญญากูย้มืฯ ณ ธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ ในวนัท่ี 
12 กนัยายน 2555 
 5.5   การส้ินสุดระยะเวลาในการส่งกฬีามหาวทิยาลยัรอบมหกรรม และการเพิม่เตมิประเภทกฬีา 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง การส้ินสุดระยะเวลาในการส่งกีฬามหาวิทยาลยัรอบมหกรรม และการเพ่ิมเติมประเภทกีฬา 
โดยการแจง้รายช่ือชนิดกีฬาจะส้ินสุดระยะเวลาในวนัศุกร์ท่ี 14 กนัยายน 2555 น้ี และมีประเภทกีฬาท่ีเพ่ิมเติม คือ ฮ๊อกก้ี 
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  
เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัศุกร์ที่ 14 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


