
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที่  15 / 2554 

ในวนัจันทร์ที ่19  กนัยายน 2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

---------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสายณั พทุธลา, นางสาวช่ืนชีวนิ  พลายบวั, นางสาวอญัชลี  โพธยารมย,์ นางสาวณฐัวรรณ์      สุขทัว่,  นางสาว
นทัธี  เฟ่ืองฟู, นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  
เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุม 09.00 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1 การเดนิทางไปแลกเปลีย่นวฒันธรรม 2 ฝ่ังโขง 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การเดินทางไปแลกเปล่ียนวฒันธรรม 2 ฝ่ังโขง โดยมีผศ.ดร.จันทร์วิภา, 

อาจารยว์ชัรินทร์ และนายวิเชียรร่วมดว้ยนิสิตตวัแทนองคก์ารบริหารนิสิตและทูตกิจกรรม จาํนวน 19 คน ซ่ึงทั้งหมดได้
แลกเปล่ียนเร่ืองการแสดง ณ คณะศึกษาศาสตร์ซ่ึงทางประเทศลาวไดจ้ัดการแสดงร่วมดว้ยจาํนวน 1 ชุด และร่วมทาํ
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดยทางมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็ฯ จะมอบกลอง จาํนวน 4 ชุดใหก้บัมหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว
ดว้ย 

1.2 การเดนิทางไปประชุม ณ โรงแรมโลตสั ปางสวนแก้ว จังหวดัเชียงใหม่ 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การเดินทางไปประชุม เร่ือง “การพฒันานิสิตนักศึกษาสู่การเป็นบณัฑิต

ศตวรรษท่ี 21”  ณ โรงแรมโลตสั ปางสวนแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 21 – 25 กนัยายน 2554 โดยขอใหน้ายขวญัชยั
และนายวเิชียรไปส่งยงัสนามบินสุวรรณภมิู ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 และไปรับกลบัในวนัท่ี 25 กนัยายน 2554 

1.3 ผลการคดัเลอืกคณบด ี 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ผลการคดัเลือกคณบดีคณะวทิยาการจดัการ และคณะครุศาสตร์ ผลดงัน้ี 

คณบดีคณะวทิยาการจดัการ ไดแ้ก่ ผศ.ประเสริฐ  ล้ิมสุขวฒัน์ และ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ ไดแ้ก่ ดร.ไพฑูรย ์ มากสุข และปรับเปล่ียนตาํแหน่งรองอธิการบดีและผูช่้วย

อธิการบดี ดงัน้ี  
- อาจารยอ์าภา  วรรณฉว ี   ดาํรงตาํแหน่ง  รองอธิการบดี 
- รศ.ดร.วโิฬฏฐ ์ วฒันานิมิตกลุ ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยอธิการบดี 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่15/2554 

       รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไ้ข คือ ขอ้ 5.1 การส่งรายช่ือนกักีฬารอบมหกรรม แกไ้ขเป็นแจง้ความ
จาํนงลงทะเบียนชนิดกีฬา  

 
 
 
 



วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1   การตรวจประเมนิสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 
         ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การตรวจประเมินผลของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ซ่ึงมีอีกหลายประเด็นท่ี
สาขาวชิาจะตอ้งทาํการปรับปรุง คือ การจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัของตาํแหน่งอาจารยห์รือตาํแหน่งดร.ท่ีจะส่งผลใหส้าขาวิชา
เทคนิคการแพทยผ์า่นการตรวจประเมินคร้ังน้ี 
 3.2   กจิกรรม บวช ของสํานักศิลปะและวฒันธรรม 
         ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง กิจกรรมบวชของสาํนกัศิลปวฒันธรรม ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 
ณ วดัเครือวลัยว์รวิหาร โดยสํานักกิจการนิสิตนักศึกษามีบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 1 คน คือ ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั    
เสกนาํโชค 
 3.3   การประชุมอาจารย์ทีป่รึกษากจิกรรม 
         ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การร่วมโครงการสัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษา ณ อ.แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
ระหวา่งวนัท่ี 8 – 9  ตุลาคม 2554 โดยขณะน้ีมีอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมเขา้ร่วมโครงการแลว้จาํนวน 12 คน และมอบหมาย
ใหน้ายวเิชียรดูแลเร่ืองท่ีพกั, นางสาวณฐัวรรณ์ ดูแลเร่ืองหนงัสือเชิญเขา้ร่วมโครงการ และนางสาวนทัธี ดูแลเร่ืองคาํสั่ง 
 3.4   การส่งรายช่ือนักกฬีากฬีารอบมหกรรม 
        นายสุนทร แจ้งเร่ือง การส่งรายช่ือนักกฬีารอบมหกรรม โดยมปีระเภทกฬีา ดงันี ้

- เทควนัโด 
- เทเบิลเทนนิส 
- ดาบไทย 
- มวยสากลสมคัรเล่น 
- ยูโด 
- แบดมนิตนั 

3.5   โครงการอบรมการเป็นพธีิกร 
       ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดัโครงการอบรมการเป็นพิธีกร ขอเล่ือนไปเป็นเทอมท่ี 2/2554 เน่ืองจาก

ในเทอมท่ี 1/2554 ตารางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไดมี้การกาํหนดไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย และเวลาในการดาํเนินกิจกรรมไม่
เพียงพอ  

3.6   การจัดกจิกรรม PDCA  
       ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรม PDCA ซ่ึงไดม้อบหมายใหน้ายสุนทรนาํกิจกรรมดงักล่าวใส่ใน

กิจกรรมของมหาวทิยาลยัดว้ย 
ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 

วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
ไม่ม ี

วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1   การรับบริจาคโลหิต 
        นายวเิชียร แจง้เร่ือง โรงพยาบาลศิริราชจะขอเขา้มารับบริจาคโลหิต ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2554 น้ี 
 5.2   การส่งรายช่ือนักกฬีาและการเช็คกจิกรรมนิสิต 
        นายสุนทร แจง้เร่ือง การส่งรายช่ือนกักีฬารอบมหกรรม ตั้งแต่วนัท่ี 16 – 29 กนัยายน 2554 และในวนัท่ี 20 
กนัยายน 2554 องคก์ารบริหารนิสิตไดข้อใหเ้ปิดระบบการเชค็กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 



 5.3   การรับสลปิใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน 
        นายอดิศร แจง้เร่ือง การรับสลิปใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วนัน้ี – 30 กนัยายน 2554 
 5.4   พธีิมอบทุนการศึกษา 
        นางสาวณฐัวรรณ์ แจง้เร่ือง พิธีมอบทุนการศึกษาของรศ.มุกดา พิภพลาภอนนัต ์ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2554 
 5.5   การรวบรวมเอกสารของนิสิตพเิศษ 
        นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การรวบรวมเอกสารของนิสิตพิเศษ พร้อมจดัทาํเอกสารเพ่ือส่งให้กบัสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5.6   การจัดกจิกรรมลูกสุริยะ ใส่ใจห่างไกลเอดส์ คร้ังที ่5  
        วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง  การจดักิจกรรมลูกสุริยะ ใส่ใจห่างไกลเอดส์ คร้ังท่ี 5 ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 
มีดนตรี และการแสดงจากเยาวชนวดัมอญ และนิทรรศการ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
เลกิประชุม เวลา 10.30 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจันทร์ที่ 26 กนัยายน 2554 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 
นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 
 

 


