
ประชุมคณะกรรมการสภา (ประจํา) สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ครั้งท่ี  2  วันพฤหัสบดีท่ี  13  กันยายน  2555 

เวลา  15.00 น.  ณ  ห้องประชมุชั้น  3  อาคาร  1 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.อาจารย์สายัณ  พุทธลา , 2.อาจารย์สุรศักด์ิ  เครือหงส์ , 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรียา  แพ่งสภา , 4.นายสมบัติ  ปรีชาชาญ
พานิช , 5.นายจกัรนิศิต  พานิชสวัสด์ิ , 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณิชยานันต์ , 7.อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง , 9.นางสาว
ชื่นชีวิน  พลายบัว  
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  อาจารย์สายัณ  พุทธลา  เป็นประธานแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบดังนี้ 

สรุปงานสํานักกจิการนิสิตนักศึกษาจัดให้กับนิสิตใหม่ประจําปีการศึกษา 2555  ด้วยภาพวีดีทัศน์   
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2555 

ประธาน  กล่าวถึงโครงการกีฬา  “ชงโคเกมส์  2555”  ประจําปีการศึกษา  2555  ซ่ึง 
จดัการแข่งขันบริเวณมหาวิทยาลัย  ระหว่างวันท่ี  5 - 15  กันยายน  2555  โดยมีพิธีเปิด-ปิด  วันเสาร์ท่ี  15  กันยายน  
2555  พร้อมท้ังเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด เพ่ือเป็นกําลังใจในการจัดกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา   

ประธาน  กล่าวสรุปการจัดประกวดทูตกิจกรรม  ประจําปีการศึกษา  2555  ซ่ึงจัดประกวดในวันพุธท่ี   
5  กันยายน  2555  และในวันพุธท่ี  12  กันยายน  ได้พบคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลยั 

ประธาน  เรียนเชิญคณะกรรมการสภาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ 
ประจําสํานักร่วมประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษา  16.00 น.  และงานเลี้ยงเกษียณ เวลา  17.00 น. 
ประธาน  โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายนักกิจกรรม  ณ  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา  วันท่ี  19  กันยายน  2555  รถออก  12.00  น.  หน้าอาคาร  12 
ประธาน  แจ้งโครงการตรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษา  5  ตุลาคม  2555  โดย  อาจารย์ 

ธีรถวัลย์  ปานกลาง  เป็นผู้ดูแลโครงการตรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษา  โดยแผนการดําเนินงานมีท้ังหมด  7  ข้ันตอน
ประกอบด้วย  1 จัดทําแผนสํารวจร้านเหล้า  ,  2 การสํารวจร้านเหล้า , 3 ประชุมผู้ประกอบการจําหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย , 4 อบรมแกนนําเครือข่ายป้องกันนักด่ืมหน้าใหม่ , 5 ประเพณีปลอดเหล้า , 6 ออกตรวจร้าน
จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และหอพัก ,   ประชุมร้านเหล้าเพ่ือติดตามผล 
                        ประธาน  แจ้งเรียนเชิญสัมนานอกสถานท่ีเฉพาะทีมงานคณะกรรมการดําเนินงานสํานักกิจการนิสิต
นักศึกษา  28  – 30  กันยายน  2555  จังหวัดนครนายก  เรียนเชิญคณะกรรมการสภาประจําสาํนกักิจการนิสิตนักศึกษาเข้า
ร่วมสัมมนาในคร้ังนี้ 
                     ประธาน  แจ้งอบรมผู้นํารุ่นท่ี  22  วันท่ี  21 – 23  กันยายน  2555  ณ ค่ายศรีสวาท  
อ.ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ส่งตัวแทนสาขาละ  2  คน  สมัครได้ท่ีองค์การบริหารนิสิต / สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  1/2555   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณิชยานันต์  แก้ไขในวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ  บรรทัดท่ี  23  จากคําว่าคุณควร
ทํางานเป็นทีม  เป็น  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาทํางานเป็นทีม 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ประธาน  หารือการเสนอชื่อเพ่ือสรรหาอธิการบดี  2  ท่านต่อหน่วยงาน  โดยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึง
ข้ันตอนการสรรหาอธิการบดี    โดยเสนอชื่อภายในวันศุกร์ท่ี  14  กันยายน  2555  พร้อมท้ังนําเสนอรายชื่อซ่ึงบุคลากร
ประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้เสนอชื่อ  1.รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์  ,  2.ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ ,   3.รศ.ดร.
วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล  , 4.ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ 



  ผศ.ชลิต วณิชยานันต์  เสนอแนวทางการสรรหาอธิการบดี  กลั่นกรองจากผู้เสนอชื่อโดยเสนอโดยไม่เกิน  
2  คน  สํานักคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรในสํานักเสนอชื่อมา  3  คน  และนํารายชื่อท่ีเสนอชื่อมา tary  โดยแบ่งเป็น  2  กลุ่ม  
คือคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการบริหาร  โดยรองคณบดีท้ัง 4 คณะขอสละสิทธ์ิการใช้สิทธ์ิในสํานัก
คอมพิวเตอร์และยืนยันตามความคิดเห็นของบุคลากรและเสนอคณะกรรมการสภาประจําสํานักยืนยันตามบุคลากรของสํานัก
คอมพิวเตอร์และดําเนินงานเสนอชื่อในวันศุกร์ท่ี  15  กันยายน 
  คุณจักรนศิิต  พานิชสวัสด์ิ  เห็นด้วยกับแนวทางของท่าน อ.ชลิต  พร้อมท้ังสนับสนุนแนวทางของท่าน 
อ.ชลิต 
  คุณสมบัติ  ปรีชาชาญพานิช  เสนอแนวความคิดว่าท่านอธิการคนใหม่ควรจะดูแลด้านกิจการนิสิต
นักศึกษาควรคู่กบัวิชาการ  พร้อมท้ังสนับสนุนความคิดเห็นของท่าน อ.ชลิต  พร้อมท้ังเสนอให้นํา  NV  ไปใส่ในเว็บไซด์ของ
สํานักกิจการนิสตินักศึกษา  เพ่ือให้บุคลากรภายนอกได้รับทราบการจัดกิจกรรมของสํานักกิจการนสิิตนักศึกษา 
  คณะกรรมการสภาประจําสํานักกิจการนิสิตนักศกึษาสรุปให้ยึดแนวความคิดของสํานักกิจการนิสติ
นักศึกษา  คือ  รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์  ,  ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  โดยจะดําเนินการติดต่อทาบทามและนําเสนอ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 
  ประธาน  หารือการซ้ือรถเพ่ือใช้ในสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา  โดย  คณะกรรมการสภาสํานักกิจการนิสิต
นักศึกษามีข้อคิดเห็นดังนี้ 
  ผศ.ศศิธร  เห็นด้วยกับการซ้ือรถหากสํานักฯ  มีงบประมาณคงเหลือพอในการจัดซ้ือ 
  คุณจักรนิศิต  พานิชสวัสด์ิ  เห็นด้วยกับการจัดซ้ือเพ่ือใช้ในการใช้งานของสํานักเพ่ือสนับสนุนการใช้
กิจกรรมต่าง ๆ  วิธีปฏิบัติในการใช้งานท่ีสําคัญคือ  ไม่ควรนําไปจอดอยู่ท่ีอ่ืนนอกจากท่ีมหาวิทยาลัย  การเบิกค่าใช้จ่ายควรมี
ทะเบียนคุมการใช้จ่ายและการใช้รถ  โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ใช้และระเบียบการใช้ให้เป็นระเบียบปฏิบัติในการใช้รถ 
  คุณสมบัติ  นําเสนอว่า  จํานวนนิสิตมากจึงเห็นด้วยกับการท่ีสํานักกิจการนิสิตนักศกึษาควรมีรถไว้ใช้เพ่ือ
อํานวยความสะดวกกับการทํางานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกด้านแทนการท่ีบุคลากรในสํานกักิจการนิสิตนักศึกษาต้อง
เสียสละนํารถมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
  ผศ.ชลติ  วณิชยานันต์  เห็นด้วยกับการซ้ือรถยนต์  เนื่องจาก  1. ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงาน
ส่วนกลางในเวลามีปัญหาฉุกเฉิน  2. สํานักกิจการนิสิตนักศึกษามีการจัดกิจกรรมอยู่เสมอและต้องใช้รถในการขนอุปกรณ์การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว  ผู้บันทึกการประชุม 
อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 


