
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 27/2554 

วนัจันทร์ที่  16  มกราคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาว
อญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู,  นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร          
ทุวิลา,  นายขวญัชยั  ชา้งเกิด,  วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การจดังาน Job Fair 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดังาน Job Fair ระหว่างวนัท่ี 14 – 15  มีนาคม  2555 โดยความร่วมมือกบับริษทั

วฏัฏะ ซ่ึงภายในวนัท่ีกาํหนดจะเป็นการจดัพิธีปัจฉิมนิเทศสาํหรับนิสิตชั้นปีท่ี 4 ของทั้ง 4 คณะดว้ย ซ่ึงแบ่งเป็นรอบดงัน้ี 
 วนัท่ี 14 มีนาคม 2555  

รอบเชา้  คณะครุศาสตร์ 
รอบบ่าย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  วนัท่ี 15 มีนาคม 2555 
   รอบเชา้  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
   รอบบ่าย  คณะวิทยาการจดัการ 

1.2  การจดัโครงการนํานักศึกษาพม่าเยอืนประเทศไทย คร้ังที่ 2  
 ประธานฯ แจง้เร่ือง สมาคมไทย – พม่า เพ่ือมิตรภาพ ร่วมกบั มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ไดจ้ดั

โครงการนาํนกัศึกษาพม่าเยือนประเทศไทย  คร้ังท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 15 – 24 มกราคม 2555 ซ่ึงสาํนกัฯ ไดรั้บการไวว้างใจให้ดูแล
นกัศึกษาพม่าในหลายเร่ือง โดยเฉพาะการเดินทางไปรับยงัสนามบินสุวรรณภูมิและการนาํนกัศึกษาดงักล่าวเท่ียววดัต่าง ๆ ท่ีมี
ความสาํคญัของประเทศไทยอีกดว้ย 

1.3 การจดักจิกรรมในงานวนัพริาลยั  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมระหวา่งวนัท่ี 18 – 19 มกราคม 2555 โดยสาํนกัฯ มีส่วนรับผิดชอบในเร่ือง

การแสดงบนเวทีกลาง ซ่ึงขณะน้ีมีการแสดงครบตามกาํหนดเวลาเรียบร้อยแลว้ ส่วนการแสดงของ 4 คณะและสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น 
ไดม้อบใหส้าํนกังานอธิการบดีเป็นผูรั้บผดิชอบ และในวนัท่ี 19 มกราคม 2555 ในช่วงเชา้นั้นจะมีการตั้งขบวนวางพวงมาลา ตั้งแต่
เวลา 06.00 น.  และจะมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในเวลา 11.00 น. เป็นตน้ไปจนกระทัง่เวลา 16.00 น.  จึงต่อดว้ยการแสดง
ของสาํนกัศิลปะและวฒันธรรมโดยความร่วมมือของคณาจารยภ์ายในมหาวิทยาลยัดว้ย 

1.4 การจดัทําตารางการแข่งขนักฬีาภายใน “ชงโคเกมส์ 1012” 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํเล่มตารางการแข่งขนักีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 1012” ระหว่างวนัท่ี 20 – 28 

มกราคม 2555 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และจะทาํการมอบให้คณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั ในวนัศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2555 
โดยใส่เส้ือสีม่วงของอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมในวนังานพิธีเปิด – ปิด การแข่งขนักีฬา ในวนัท่ี 28 มกราคม 2555 น้ี ส่วนนิสิตท่ีมา
ติดต่อขอรับเส้ือกีฬาสีของคณะ ใหติ้ดต่อขอรับไดท่ี้สาํนกังานสโมสรคณะท่ีนิสิตสงักดัอยู ่

1.5 การอบรมสัมมนาพนักงานมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การอบรมสัมมนาพนกังานมหาวิทยาลยั ในวนัท่ี 21 มกราคม 2555 ณ หอประชุมอาคาร 1 

ชั้น 4  ซ่ึงพนกังานมหาวิทยาลยัจะตอ้งเขา้ร่วมอบรมทุกคน และหวัขอ้ในการอบรม คือ สิทธ์ิและการสมคัรเขา้กองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพ มหาวิทยาลยัราชภฏั 



1.6 การคดัเลอืกนักศึกษาทุนพระราชทาน 
ปรานฯ แจ้งเร่ือง คณะกรรมการการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาระดับภาคทุนพระราชทาน โดยในปีน้ี

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นประธานในการคดัเลือกนกัศึกษา โดยกรรมการจะเป็นตวัแทนจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ซ่ึง มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  เป็นตวัแทนกลุ่มของมหาวิทยาลยัราชภฏั ในการน้ีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเดจ็เจา้พระยา จะจดัส่งช่ือนายศุภมติร เจริญวริิยะภาพ เขา้ร่วมทาํการคดัเลือกเป็นนกัศึกษาทุนพระราชทานเช่นเดิม 

1.7 ตารางกาํหนดการพธีิรับพระราชทานปริญญาบตัร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง กองกิจการในพระองคส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สํานกังานราช

เลขานุการในพระองค ์ไดส่้งกาํหนดการการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพและส่วนภูมิภาค 
โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพฯ อยูร่ะหว่างวนัท่ี 6 – 12 มีนาคม และวนัท่ี 14 – 17 มีนาคม 2555 ซ่ึงมรภ.บา้นสมเด็จฯ จะ
ขอเขา้รับในช่วงแรก โดยจะทาํการประชุมกนัอีกคร้ังหน่ึง 

1.8 การปรับปรุงอาคารเรียนมธัยมสาธิต 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การปรับปรุงอาคารเรียนมธัยมสาธิต สูง 3 ชั้น  โดยจะมีการปรับปรุงใหม่ในพ้ืนท่ีเดิมเป็น 

12 ชั้น เพ่ือประโยชน์ใชส้อยตามความตอ้งการ รวมถึงการก่อสร้างอาคารเรียนของสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการสระยาย
โสม จ.สุพรรณบุรี เพ่ือใชเ้ป็นอาคารเรียนวิชาศึกษาทัว่ไปของนิสิต ชั้นปีท่ี 1 และเป็นอาคารศูนยฝึ์กอบรมและวิชาการ สูง 5 ชั้น 
โดยมีงบประมาณในการออกแบบอาคารทั้ง 2 หลงั จาํนวน 2,400,000 บาท 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 26/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

ไม่ม ี
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1 การรับนิสิตช่วยงานเพิม่เตมิ โครงการช่วยเหลอืนิสิตระหว่างเรียน 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การเปิดรับนิสิตช่วยงานเพ่ิมเติม โครงการช่วยเหลือนิสิตระหว่างเรียน โดยจะเปิดระใน
วนัท่ี 16 – 27  มกราคม 2555 ,สัมภาษณ์ ในวนัท่ี 30 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น.  และอบรมก่อนการทาํงาน ในวนัท่ี 31 มกราคม 
2555 เวลา 16.00 น. – 17.00 น.  

4.2 ตารางการเดนิทางไปเข้าร่วมอบรมของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา เดอืน ก.พ. – ม.ีค. 2555 
ประธานฯ แจง้เร่ือง ตารางการเดินทางไปอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานของสาํนกัฯ และนิสิตนกัศึกษา ดงัน้ี 
 วนัท่ี 8 – 10 กุมภาพนัธ์ 2555 การอบรมประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มอบหมายให้อาจารย ์    

สุรศกัด์ิ และนางสาวช่ืนชีวินเดินทางไปเขา้ร่วมอบรม 
 วนัท่ี 2 – 4  มีนาคม 2555 การประชุมตวัแทนนิสิต จาํนวน 70 คน นอกสถานท่ี ณ หนองคาย – เวียง

จนัทร์ 
 วนัท่ี 24 – 26 มีนาคม 2555 การประชุมสรุปงานพร้อมมอบงานขององคก์ารบริหารนิสิต ซ่ึงสถานท่ี

ยงัไม่ไดก้าํหนด ในการน้ี ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้อาจารยสุ์รศกัด์ิ อาจารยธี์รถวลัย ์นายสุนทร นายวิเชียร เลือกวนัท่ีจะทาํการ
เลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารนิสิตนกัศึกษา  สภานิสิตนกัศึกษา 

4.3 การจดัโครงการตามรอยเท้าพ่อ  
ประธานฯ แจ้งเร่ือง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการตามรอยเท้าพ่อ ณ โครงการชั่งหัวมัน (ตาม

พระราชดาํริ) ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2555 ซ่ึงทางคณะไดข้อบุคลากรของสาํนกัในการเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย จาํนวน 2 คน  
ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 

 
 
 



 
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 ไม่ม ี
  
ประชุมคร้ังต่อไป  วนัที่ 23 มกราคม 2555 
เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


