
รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
ครั้งที่ 4/2564 

เมื่อวันอังคารที ่7 กันยายน  2564 
ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

ผู้มาประชุม 
1. นางดาวดล   จันทรประทิน  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
2. นางจิราพร   บริสุทธิ์  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
3. นางจุฑามาศ   จันทร์เชย  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาฯ  
4. นางพรกนก   อินทศิริ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวสโรชา   เรืองกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นางสาวดรุณี   จารุมณี  นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวณัฐกาญจน์   จันทร์ศรีบุตร นักวิชาการศึกษา  
8. นายนิทัศน์   ข าตรี  นักวิชาการศึกษา 
9. นายซัมพูเด็ง   มีนา  นักสุขศึกษา 
10. นายราเชนทร์   อาการส  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11. นายณัฐวุฒิ   ทองศร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
12. นางสาวสุมณฑา   สุวรรโณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
13. นางวันทนา   เทพกูล  นักวิชาการเงินและบัญชี 
14. นายคุณากร   จิตจันทร์  พนักงานสถานที่ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางขนิษฐา   พุธจันทร์  ลาคลอด 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นางดาวดล   จันทรประทิน  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
เรื่อง กองกลาง ได้ท าหนังสือขออนุญาตให้บุคลากรราย นายคุณากร จิตจันทร์ ต าแหน่งพนักงานสถานที่ 
ช่วยงานกองกลาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
 

/1.2 เรื่องหัวหน้างานแจ้ง… 
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1.2 เรื่องหัวหน้างานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
2.1 การรับรองรายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ในคราวประชุมเม่ือวันอังคารที่ 8 

มิถุนายน 2564 
ตามที่ได้มีการประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 

2564 เวลา 09.30 น. ณ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting ที่ผ่านมานั้น 
งานบริหารงานทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 

3/2564 เรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
และรับรองรายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2564 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 

4.1 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกองพัฒนานักศึกษา 
4.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

นางจิราพร   บริสุทธิ์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของ
งานบริหารงานทั่วไป ดังนี้ 
1) การส่งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไปยังกองบริหารงานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2564 

2) งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานอธิการบดีก าหนด 

3) การเคลียร์เงินโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
ศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ ซึ่งได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 จะต้อง
ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินโครงการ โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ (นายราเชนทร์ อาการส) ยังค้างส่งหลักฐานใบส าคัญรับเงินและ
หนังสือที่อนุมัติโครงการ เนื่องจากเดือนที่จัดโครงการเป็นช่วงปิดงบประมาณ ดังนั้น 
จะต้องเร่งด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการไปยังกองคลังโดยเร่งด่วน 

 

/4) การส่งมอบงาน... 
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4) การส่งมอบงานของ นางพรกนก  อินทศิริ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นั้น ได้ก าหนดให้ส่งมอบงานภายวันที่ 30 กันยายน 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นางสาวสโรชา  เรืองกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานแผนงาน แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ เรื่อง งานบริหารงานทั่วไปได้แจ้งโครงการที่
จัดสรรงบประมาณ (เบื้องต้น) เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ทบทวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ ระยะเวลาที่จัดโครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และก าหนดให้แจ้งกลับมายัง
งานบริหารงานทั่วไปภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ  

4.1.2 งานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา กีฬา 
นางจุฑามาศ  จันทร์เชย หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา กีฬา รายงาน
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของกิจกรรมนักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา กีฬา ดังนี้ 
1) โครงการที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ โครงการวันไหว้ครู ใน

กรณีที่นักศึกษาแจ้งมายังเพจกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ไม่มีชื่อเข้าร่วมโครงการ งาน
กิจกรรมฯ จะด าเนินการตรวจสอบและเพ่ิมรายชื่อให้นักศึกษาอีกครั้ง 

2) ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะให้นักศึกษา (ชาย) ที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 มาด าเนินการผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในคราวที่มีคนพอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3) ส าหรับการบันทึกเทปวีดีโอเพ่ือส่งเข้าร่วมกิจกรรม IMT-GT ด้านกีฬา จ านวน 4 ชนิดกีฬา 
ได้แก่ กระโดดเชือก ดันพ้ืน เดาะฟุตบอล ลุก-นั่ง ได้ด าเนินการประสานนักศึกษา เพ่ือ
บันทึกเทปวีดีโอในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการ ด าเนินการอัปโหลด (upload) 
รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์  
(Website : dsd.rmutsv.ac.th) กองพัฒนานักศึกษา 

4.1.3 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
นายราเชนทร์  อาการส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานทุนการศึกษา และงาน 
แนะแนวการศึกษา รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของงานทุนการศึกษา และงานแนะ
แนวการศึกษา ดังนี้ 
1) โครงการที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ 

ศรีวิชัย กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ ยังคงเหลือขั้นตอนของการ
เคลียร์เงิน 

2) เรื่อง ทุนการศึกษา อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดส่งเอกสารไปยังบริษัท ได้แก่ ทุนอีซูซุ    
ทุนไทยพาณิชย์ และทุนกรุงไทยการไฟฟ้า  

/ทุนที่ได้ด าเนินการ... 
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ส าหรับทุนที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ทุนช่วยเหลือโควิด ซึ่งได้ด าเนินการจัดท า
เอกสารขออนุมัติการเบิกจ่าย โดยได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารของนักศึกษาที่หมดอายุ
และด าเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ  

นางวันทนา  เทพกูล นักวิชาการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยได้
ด าเนินการจัดส่งเอกสารของนักศึกษาผู้กู้ยืม (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ไปยังธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 1,000 ราย ซึ่งรอบแรก
นักศึกษาผู้กู้ยืม ได้รับเงินค่าครองชีพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 จ านวน 500 ราย รายละ 
3,000 บาท และในรอบที่สอง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะด าเนินการโอนเงิน 
ค่าครองชีพให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมในวันที่ 10 กันยายน 2564 เพ่ิมอีก 500 ราย  

ที่ประชุม รับทราบ  

4.1.4 งานบริการและสวัสดิการ บริการสุขภาพและอนามัย 

นายซัมพูเด็ง  มีนา นักสุขศึกษา รับผิดชอบงานพยาบาล รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
ของงานบริการสุขภาพและอนามัย ดังนี้ 

1) โครงการที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมแกน
น านักศึกษาต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข และโครงการวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรม วันเมาลิดสัมพันธ์ 

2) การรับบริจาคโลหิต จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่  
ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2564  ได้โลหิต 58,490 ซีซี 
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2564 ได้โลหิต 22,800 ซีซี 
ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2564 ได้โลหิต 17,600 ซีซี 

3) การรับวัคซีนโควิดของบุคลากรและนักศึกษา ในรอบท่ี 1 เป็นจ านวน 811 ราย ดังนี้ 
พ้ืนที่สงขลา  จ านวน 385 ราย 
พ้ืนที่ตรัง จ านวน 111 ราย 
พ้ืนที่นครศรีธรรมราช จ านวน 325 ราย 
พ้ืนที่ชุมพร จ านวน   10 ราย 

4) การย้ายสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการย้าย
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับนักศึกษาได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้นักศึกษาเรียนออนไลน์และยังคงอยู่
ในภูมิล าเนาเดิมของตนเอง หากมีการเรียนการสอนตามปกติในพ้ืนที่สงขลา  
งานบริการสุขภาพและอนามัยก็จะด าเนินการให้กับนักศึกษาต่อไป 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม รับทราบ มอบงานบริการสุขภาพและอนามัย ด าเนินการจัดท าหนังสือถึงกองบริหารงาน
บุคคลและกองคลัง เพื่อขอข้อมูลส าหรับการจัดสรรวัคซีนของบุคลากรและจ้างเหมา
บริการ 

นางสาวณัฐกาญจน์   จันทร์ศรีบุตร รับผิดชอบงานประกันอุบัติเหตุ รายงานความก้าวหน้า
การปฏิบัติงานของงานประกันอุบัติเหตุ ดังนี้ 
1) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษายื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พ้ืนที่สงขลา จ านวน 53 

ราย และได้รับการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว 
2) ปีการศึกษา 2564 อยู่ระหว่างข้ันตอนการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้กับบริษัท 

ที่ประชุม   รับทราบ มอบหมายงานประกันอุบัติเหตุ ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนแยกเป็นรายพ้ืนที่ 

4.2  การจัดท าแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
ตามที่กองนโยบายและแผน แจ้งมายังกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การจัดท าแผนความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และก าหนดส่งไปยังกองนโยบายและแผนภายในวันที่ 
20 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กับบุคลากรที่มีความประสงค์ขอรายการครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยจัดส่งไปยังงานแผนภายในวันที่ 10 กันยายน 2564  
ซึ่งรายการครุภัณฑ์ที่จะส่งในค าเสนอของบประมาณในปี พ.ศ. 2566 จะต้องบรรจุอยู่ในแผนความต้องการ
รายครุภัณฑ์ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

4.3   การจัดสรรพื้นที่ใช้งาน Google Drive  
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบนกูเกิลคลาวด์  (Google 

Cloud) ส าหรับบุคลากรภายใต้โดเมน @rmutsv.ac.th แบบไม่จ ากัดพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล (Unlimited Disk 
Space) ซึ่งบุคลากร มีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมาก ปัจจุบันทางกูเกิล (Google) ได้ประกาศนโยบายใหม่โดย
จ ากัดพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล บนกูเกิลคลาวด์ ไม่เกิน 100TBต่อ 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้มีผลกระทบจากนโยบาย
ดังกล่าว เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูล ของบุคลากร เกินจ านวนที่กูเกิลจัดสรร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงต้องบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสมเพ่ือให้บุคลากรสามารถใช้พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นไปตามนโยบาย โดยจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ดังนี้บุคลากรมีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 80 GB/บัญชี  

จากหนังสือที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้ น เพ่ือให้
การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และในการจัดเก็บไฟล์หนังสือสารบรรณกองพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็น
ข้อมูลส่วนกลาง  

ที่ประชุม   รับทราบ มอบงานสารบรรณท าหนังสือแจ้งเวียนบุคลากร และดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ
ออกจาก Google Drive มาเก็บไว้ในเครื่องของงานบริหารงานทั่วไปที่ว่างเป็น
ฐานข้อมูลกลางพร้อมแชร์ไดร์ฟ (Share Drive) และเก็บไฟล์หนังสือไว้บน Google 
Drive เฉพาะเดือนปัจจุบัน ส าหรับแต่ละกลุ่มงานให้ด าเนินการจัดเก็บไฟล์หนังสือของ
กลุ่มงานของตนเองทุก ๆ เดือน 

/4.4 ก าหนดการตรวจประเมิน... 
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4.4   ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา เป็นผู้ตอบค าถามกรรมการ ร่วมกับบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 นายราเชนทร์  อาการส 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาฯ และบุคลากรกลุ่มงานกิจกรรมฯ 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ประชุมทีพ่ิจารณา 

- ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1   การปฏิบัติงานจากที่พัก 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home) ถึงวันที่ 15 กันยายน 

2564 และให้บุคลากรทุกคนติดตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19) ระลอกใหม ่จากมหาวิทยาลัยต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14.50 น. 

 
 
 (นางสาวสโรชา  เรืองกาญจน์) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (นางดาวดล   จันทรประทิน) 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจิราพร  บริสุทธิ์) 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


