
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที่  12 / 2554 

ในวนัจันทร์ที ่29  สิงหาคม 2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

---------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสายณั พุทธลา,นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี  โพธยารมย,์ นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่,  
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวเิชียร  ทุวลิา 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวพรธิภา        
ไกรเทพ , นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
เร่ิมประชุม 09.35 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  การเสียชีวติของคุณแม่ผศ.อารียา  แพ่งสภา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การเสียชีวติของคุณ ผศ.อรียา  แพง่สภา โดยจะมีพิธีสวดศพ ณ วดั
เครือวลัย ์ศาลา 1 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 เวลา 17.00 น.  

1.2 การประชุมสมาพนัธ์นิสิต-นักศึกษา คร้ังที ่52 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมสมาพนัธ์นิสิต-นักศึกษา ของ
คณะกรรมการสภานิสิต โดยไดม้อบหมายใหน้ายขวญัชยั  เป็นผูไ้ปควบคุมดูแลในการเดินทางคร้ังน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 28 
สิงหาคม – วนัท่ี 1 กนัยายน 2554 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 1.3   การแสดงมหกรรมลเิกเฉลมิพระเกยีรตแิละรับเสดจ็ฯ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดัการแสดงมหกรรมลิเกฌฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว ในพระอุปถมัภ ์สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรม
หลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ฯ ในวนัท่ี 18 กนัยายน 2554 ซ่ึงไดม้าทาํการขอใชส้ถานท่ีของมหาวิทยาลยัฯ เป็น
สถานท่ีจดัแสดง โดยจะใชห้อประชุมชั้น 4 อาคาร 1 และในการน้ีไดม้อบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิ และอาจารยธี์ร
ถวลัยเ์ป็นผูรั้บผิดชอบหลกั เน่ืองจากรองอธิการบดี ผูอ้าํนวยการสํานกั และนายวิเชียร ไดน้าํนิสิตทูตกิจกรรมและ
ตวัแทนนิสิตบางส่วนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว  

1.4  การประชุมอาจารย์ทีป่รึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การเชิญประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ในวนัท่ี 15 กนัยายน 
2554 และจะมาการเดินทางไปประชุมและอบรมนอกสถานท่ีในวนัท่ี 8 – 9 ตุลาคม 2554 ณ จงัหวดัเพชรบุรี 

1.5  แจ้งการประชุมผู้ประกอบการหอพกั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การประชุมกบัผูป้ระกอบการหอพกัท่ีผา่นมา โยมีผูป้ระกอบการ
หอพกัท่ีให้ความสนใจในการเขา้ร่วมประชุมมากกว่า 13 หอพกั และจะทาํการนัดประชุมอีกคร้ังหน่ึง ประมาณ 
กลางเดือนกมุภาพนัธ์ก่อนการรับนิสิตเพ่ือร่วมวางแผนในการรับนิสิตท่ีมาจากต่างจงัหวดัและตอ้งการหอพกับริเวณ
รอบมหาวทิยาลยัฯ 

1.6 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัฯ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ ในวนัศุกร์ท่ีผา่น
มา ประเด็นสําคญัคือ การเลือกตั้ งคณะกรรมการผูส้รรหาคณบดี จาํนวน 2 คณะ คือ คณะครุศาสตร์และคณะ
วิทยาการจดัการ โดยคณะกรรมการผูส้รรหาคณบดีไดแ้ก่ รศ.ดร.พรพิพฒัน์  เพ่ิมผล, ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑม์า  และ
รองศาสตราจารยก์าํจร  มุณีแกว้  



1.7   การเกบ็เงนินอกระบบ 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การเก็บเงินนอกระบบสําหรับการจาํหน่ายสมุดกิจกรรมและค่า
รายปีสาํหรับการใหบ้ริการหอ้งฟิสเน็ท โดยมอบหมายใหน้างสาวนทัธี และนายสุนทรสรุปยอดเงินท่ีเกบ็ได ้เพ่ือทาํ
การเปิดบญัชีหรือรวบรวมไวส้าํหรับจดัซ้ือสมุดกิจกรรมสาํหรับนิสิตท่ีทาํหายต่อไป  

1.8 การรายงานการเข้าร่วมประชุมกบัมหาวทิยาลยัครูสะหวนันะเขต กม.7 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง สาขาวิชาภาษองักฤษ โดยมีตวัแทน คือ ผศ.ดร.อารีวรรณ และ

อาจารยพ์ฐัฬภรณ์ เดินทางไปร่วมประชุมกบัวิทยาลยัครูสะหวนันะเขต กม.7 ระหว่างวนัท่ี 7 – 8 สิงหาคม 2554 ท่ี
ผา่นมา โดยมีวตัถุประสงคใ์นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นภาษและวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั 

1.9 การแสดง “ผสานเสน่ห์สายศิลป์ 2” 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง จะมีการจดัการแสดง “ผสานเสน่ห์สายศิลป์ 2” โดยสาขาวิชาการ

โฆษณา รายได้ส่วนหน่ึงสมทบทุนมูลนิธิชัยพฒันา และเป็นทุนการศึกษาสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
บา้นสมเดจ็เจา้พระยาดว้ย และจะทาํการแสดงในวนัท่ี 10 กนัยายน 2554 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ 

1.10 การขอจดัตั้งโครงการโรงพิมพข์องมหาวทิยาลยั 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ดว้ยสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการไดเ้สนอการขอจดัตั้งโครงการ

โรงพิมพม์หาวทิยาลยั ซ่ึงขณะน้ียงัรอผลการตอบรับจากท่านอธิการบดีอีกคร้ังหน่ึง 
1.11 การศึกษาดูงานของบุคลากรสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปศึกษาดูงานของบุคลากรภายในสาํนกักิจการนิสิต
นักศึกษา ระหว่างวนัท่ี 11 – 12 กนัยายน 2554 ณ มหาวิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร และในวนัท่ี 21 – 25 กนัยายน 
2554 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา และอาจารยส์ายณั จะเดินทางไปประชุม ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่11/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  ธรรมนูญนิสิต 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ มอบหมายให้นายสุนทร จดัทาํเอกสารท่ีแกไ้ขแลว้แจกเให้คณะกรรมการ
เพ่ือทาํการตรวจสอบภายในสัปดาห์น้ี 
 3.2  การแก้ไขเอกสารประกนั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินทาํการแกไ้ขเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์และ
ทาํการแจง้สัปดาห์หนา้ 

3.3  การทะเลาะววิาทของนิสิต 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง นิสิตท่ีมีปัญหาทะเลาะวิวาทกนัคือนิสิตสาขาออกแบบผลิตภณัฑ์
กบันิสิตสาขาวชิาดนตรีสากล โดยมีการทาํทณัฑบ์น คนละ 49 คะแนน และปรับเงินจาํนวน 5,000 บาท ใหก้บัฝ่ายท่ี
ไดรั้บบาดเจบ็ ซ่ึงขณะน้ีนิสิตดงักล่าวยงัไม่ไดน้าํเงินจาํนวน 5,000 บาท มามอบท่ีสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 
 3.4  การแจกเส้ือกฬีา 
  นายวิเชียร แจง้เร่ือง การจ่ายเส้ือกีฬา ไดล้ดจาํนวนวนัลงเหลือเพียง 4 วนัคือ วนัพุธ และ วนั
อาทิตย ์ตามเวลา คือ 

 วนัพธุท่ี 7/14/21/28 กนัยายน 2554 
    เวลา 11.00 – 13.00 และ 16.30 – 19.00 น. 

วนัอาทิตยท่ี์ 11/18/25 กนัยายน 2554 
   เวลา 11.00 – 13.00 น 



 3.5  สนามแบดมนิตนั 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง สนามแบดมินตนั จะมาส่งในวนัพธุท่ี 31 สิงหาคม 2554 น้ี  
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  การประชุมอาจารย์ทีป่รึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ืองการประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม โดยประชุมหอ้งเดิม คือ หอ้ง
ประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 
 5.2  ปฏิทนิการปฏิบัตงิานกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
  นายอดิศร แจง้เร่ืองปฏิทินปฏิบติังานกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา ดงัน้ี 

- วนัท่ี 5 กนัยายน 2554 ประกาศรายช่ือในระบบอินเทอร์เน็ต (ทาํสัญญาไดว้นัสุดทา้ยใน
ส่วนของนิสิต) 

- วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 วนัสุดทา้ยในการกรอกขอ้มูลของมหาวทิยาลยั 
- วนัท่ี 14 กนัยายน 2554 ประชุมนิสิตกองทุนฯ ชั้นปีท่ี 2 – ปี 5 เวลา 16.30 น.ณ หอ้งประชุม

อาคาร 1 ชั้น 4 
และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2554 ไดไ้ปประชุมกบักงทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา โดยมีปลดักระทรวง

มาร่วมประชุมดว้ย ซ่ึงไดแ้จง้มหาวิทยาลยัท่ียงัไม่ไดส้รุปเงินคืนให้กบัทางกองทุนฯ และในจาํนวนท่ีทางกองทุนฯ 
แจง้มีช่ือมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็ฯ ดว้ย คือ ปี51 และปี 52 ซ่ึงขณะน้ีไดท้าํการสรุปอยูแ่ละจาํทาํการคืนใหก้บั
กองทุนเร็ว ๆ น้ี   
 5.3  การส่งรายช่ือนักกฬีารอบคดัเลอืก 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง ในวนัศุกร์ท่ี 2 กนัยายน 2554 จะตอ้งส่งรายช่ือนกักีฬารอบคดัเลือก คือ ฬา
ประเภทเปตอง และฟุตบอล ในส่วนรายช่ือของนกัฟุตบอลให้อาจารยพิ์บูลยเ์ป็นผูรับผิดชอบในการคดัเลือกและ
นาํส่งเพ่ือคียข์อ้มูลเขา้ระบบ และในวนัองัคารท่ี 30 สิงหาคม 2554 จะทาํการคดัตวันกักีฬาเทควนัโด ณ หอ้งประชุม
สุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. 
 5.4  การรับทุนการศึกษา 
  นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเร่ือง การพานิสิตเดินทางไปรับทุนการศึกษา ชิน โสพนพานิช ณ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาใหญ่ โดยมีผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ เดินทางไปดว้ย 
 5.3  การทาํหนังสือเชิญผู้อาํนวยการเขตและเจ้าหน้าทีต่าํรวจ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ มอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ ทาํหนังสือเชิญผูอ้าํนวยการเขต และ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมในวนัท่ี 15 กนัยายน 2554  

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 
เลกิประชุม เวลา 10.16 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจันทร์ที่ 5 กนัยายน 2554 

 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 
นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 
 


