
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที่ 6 / 2554 

ในวนัจันทร์ที ่11  กรกฎาคม 2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

---------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสายณั พุทธลา, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ, นางสาว
ช่ืนชีวนิ  พลายบวั, นางสาวอญัชลี  โพธยารมย,์  นางสาวณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร  ปาละ
พนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวเิชียร  ทุวลิา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสัมพนัธ์  
เร่ิมประชุม 09.45 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  งานเทศน์มหาชาต ิ
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การเป็นเจา้ภาพในการเทศน์มหาชาติของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา จาํนวน 3 กณัฑ์ โดยมีโรงพยาบาลศิริราชเป็นหน่วยงานหลกัในการจดังานเทศน์มหาชาติคร้ังน้ี 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554 ซ่ึง
ขบวนเร่ิมจาก 1. ป้ายมหาวิทยาลยัฯ 2. ธงชาติ 3. ธงเฉลิมพระเกียรติ 4. พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 5. วงโยธวาธิต 6. ขบวนแห่ผา้ไตรพระราชทานพานแว่นฟ้า และ
สัปทน 7. ขบวนตวัละครแต่ละกณัฑ ์8. ขบวนเพิ่มเติมเพ่ือความสวยงาม 9. บาตร ตน้กณัฑเ์ทศน์ กล่องรับบุญ และ
นิสิตปิดทา้ยกณัฑแ์ต่ละกณัฑ์ จาํนวน 100 คน โดยมอบหมายให้นายอดิศรประสานงานกบันิสิตกองทุนฯ จาํนวน 
500 คน ว่าที่ร้อยโทบัญญัติในการประสานงานกบันกัศึกษาวิชาทหาร และนายวิเชียร ประสานงานเร่ืองอาหารและ
นํ้าด่ืมของนิสิตรวมถึงการฝึกซอ้มขบวนในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2554 ส่วนเร่ืองกระเป๋ายาและพยาบาลมอบหมายให้
นางสาวอัญชลีเป็นผูดู้แล และจะมีการฝึกซ้อมในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2554 และในเร่ืองของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
มอบหมายใหอ้งคก์ารบริหารนิสิตเป็นผูดู้แล  
 1.2  มาตรการร้านอาหารทีจ่ําหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง มาตรการเก่ียวกบัร้านอาหารท่ีจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
บริเวณโดยรอบสถานศึกษา โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน เป็นผูป้ระสานงานกบัผศ.ดร.จนัทร์วิภา, ผศ.สมชาย, 
ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ, รองผูอ้าํนวยการสํานกัฯ และทางสถานีตาํรวจ ในการเขา้ไปพบและร่วมแสดงความยินดีกบั     
ผูก้าํกบัใหม่ ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2554 น้ี 
 1.3  การลงนามถวายพระพร 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง  ในวนัจนัทร์ท่ี  11  กรกฎาคม  2554 ตวัแทนคณาจารยแ์ละนิสิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช 
ผา่นไปดว้ยความเรียบร้อย 

1.4  การประกวด “ทูตกจิกรรม” 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง โครงการประกวด “ทูตกิจกรรม” แบ่งเป็น 3 รอบ ไดแ้ก่ 
   -  สัมภาษณ์ผูเ้ขา้สมคัรฑูตกิจกรรม   ในวนัท่ี    6  กรกฎาคม  2554 
   -  รอบคดัเลือก   ในวนัท่ี  14  กรกฎาคม  2554 
   -  รอบตดัสิน   ในวนัท่ี  27  กรกฎาคม  2554  
ณ หอ้งประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 และในวนัดงักล่าว จะมี Concert ของผูใ้หก้ารสนบัสนุนดว้ย  



1.5  กจิกรรมเปิดโลกชมรม 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง กิจกรรมเปิดโลกชมรม จะมีข้ึนในวนัท่ี  21  กรกฎาคม  2554 โดย
พิธีเปิดไดข้อใหค้ณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมงานดงักล่าวดว้ย  

1.6  การแห่เทยีนจํานําพรรษา 
  ผู ้อ ํานวยการสํานักฯ  แจ้งเร่ือง  การแห่เทียนจํานําพรรษาเขตกรุงเทพมหานคร  ในวันท่ี                
14  กรกฎาคม  2554 มีทั้งหมด 13 สาย โดยมีคณะทั้ง 4 คณะเป็นผูรั้บผดิชอบ ดงัน้ี 

คณะครุศาสตร์ 
เวลา 08.30 น. ภาษาองักฤษ  วดัประยรูวงศ ์
เวลา 08.30 น. ภาษาไทย   วดัประดิษฐาราม 
เวลา 08.30 น. วทิยาศาสตร์  วดับางไส้ไก่ 
เวลา 08.30 น. คอมพิวเตอร์ศึกษา  วดัใหญ่ศรีสุพรรณ 
เวลา 09.30 น. สังคมศึกษา  วดัประดิษฐาราม 
เวลา 12.30 น. ศิลปกรรมศึกษา  วดัใหญ่ศรีสุพรรณ 
เวลา 12.30 น. คณิตศาสตร์  วดัประดิษฐาราม 
เวลา 12.30 น. การศึกษาปฐมวยั  วดับางไส้ไก่ 
เวลา 12.30 น. พลศึกษา/จิตวทิยา/ 

เทคโนฯ/วดัผลการศึกษา  
และบริหารการศึกษา 

  คณะวทิยาการจดัการ 
   เวลา 08.00 น.    วดับุปผาราม 
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
   เวลา 08.30 น.    วดัอนงคค์าราม 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   เวลา 08.30 น    วดัราชสิทธาราม 
   เวลา 13.00 น.    วดัพิชยัญาติการาม วรวหิาร  
ส่วนการประสานงานกบัทางตาํรวจมอบหมายใหอ้าจารย์สุรศักดิ์ และ อาจารย์ธีรถวลัย์เป็นผูรั้บผดิชอบ   

1.7  โครงการบริการวชิาการ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ สอบถามเร่ืองโครงการบริการวิชาการของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดย
นายวเิชียร แจง้วา่โครงการดงักล่าวจะดาํเนินการจดัทาํในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2554 จาํนวน 1 โครงการ คือ โครงการ
การพฒันาความรู้เร่ืองเพศศึกษากบัปัญหาเยาวชนและการแกปั้ญหาเร่ืองเพศกบัวยัรุ่น เวลา 16.30 น. ณ หอ้งประชุม
สุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 , โครงการการส่งเสริมและพฒันาความสนใจดา้นกีฬาของเยาวชนในวนัท่ี  30 กรกฎาคม 
2554 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 และโครงการปัญหาและแนวทางการส่งเสริม
วยัรุ่นไทยกบัเพลงลกูทุ่งและการพฒันาบุคลิกภาพผูเ้ขา้ประกวดร้องเพลงยงัไม่กาํหนดวนัท่ีแน่นอน 
 1.8  การเดนิทางไปประชุมกอม. ณ ประเทศจีน 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง คณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยัจะเดินทางไปประชุม ณ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหวา่งวนัท่ี 15 – 19  กรกฎาคม  2554 น้ี 

1.9  การประชุมอาจารย์ทีป่รึกษากจิกรรม 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง  การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมผา่นไปดว้ยความเรียบร้อย 
และในการประชุมคร้ังถดัไป ในวนัท่ี  4  สิงหาคม  2554 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 6 โดยท่านอธิการบดีจะขอ
พบตวัแทนนิสิตก่อน เวลา 14.00 น. และจะเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม เวลา 15.30 น. โดยมอบหมายให้

วดัประดิษฐาราม 



นางสาวณัฐวรรณ์ทาํหนงัสือเชิญอธิการบดี และมอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวิน และนางสาวนัทธีจดัทาํเอกสารการ
เขา้ประชุมเป็นรูปเล่มใหเ้รียบร้อย  

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่5/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  จากข้อ 1.1 การเดนิทางไปแห่เทยีนจํานําพรรษา ณ วดัศรีสุริยวงศาราม จ. ราชบุรี 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปร่วมขบวนแห่เทียนจาํนาํพรรษา ณ วดั ศรีสุรยวง 
ศาราม จ. ราชบุรี โดยมหาวิทยาลยัฯไดม้อบเงินทาํบุญให้กบัทางวดั จาํนวน 63,999 บาท และในปีน้ีมีนกัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงนายอดิศรไดแ้จง้ในท่ีประชุมว่าทางสถานีตาํรวจไดข้อให้ส่งเอกสารการขอความ
ร่วมมือจากทางสถานีตาํรวจมาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 - 4 วนั ก่อนงาน ดว้ย  

3.2  จากข้อ 1.3  การประชุมเครือข่ายหอพกั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ในวนัท่ี  23 กรกฎาคม  2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. จะจดัใหมี้การประชุม
เครือข่ายหอพกั โดยหอพกัท่ีมีเครือข่ายกบัทางมหาวิทยาลยัฯ มีจาํนวน 30 แห่ง โดยมอบหมายใหน้างสาวณัฐวรรณ์
ทาํหนงัสือเชิญผูป้ระกอบการหอพกัเขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 และจะทาํการส่งหนงัสือ
เชิญในวนัท่ี  28  กรกฎาคม  2554  

3.3  จากข้อ 1.5  การทาํไวนิลประชาสัมพนัธ์กจิกรรม 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดม้อบให้นายวิเชียร ประสานงานกบัอาจารย์ธีรถวัลย์ในการจดัทาํไวนิล
ประชาสัมพนัธ์งานกิจกรรม โดยนาํภาพกิจกรรมจากงานรับนอ้งมาประกอบการประชาสัมพนัธ์ 
 3.4  จากข้อ 3.4 การสัมภาษณ์กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
  นายอดิศร แจง้วา่กาํหนดการประชุม นิสิตผูกู้ย้มื ประเภทผูกู้ต่้อเน่ืองยา้ยสถานศึกษา แบ่งเป็น 
   - รายช่ือผูกู้ต่้อเน่ืองลาํดบัท่ี 1 – 1375 ประชุมในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 
น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 
   -  รายช่ือผูกู้ต่้อเน่ืองลาํดบัท่ี 1376 – 2154 และรายช่ือผูกู้ร้ายใหม่ ลบัท่ี 1 – 446 ประชุม
ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ณ หอ้งประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 
 3.5  จากข้อ 1.8  โครงการแผนแม่บทตามโครงการพระราชดาํริ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดม้อบหมายใหอ้าจารย์ธีรถวลัย์แจง้ความคืบหนา้โครงการแผนแม่บทตาม
โครงการพระราชดาํริ โดยอาจารยธี์รถวลัยแ์จง้วา่ ไดน้าํกิจกรรมดงักล่าวมาผนวกกบักิจกรรมของนิสิต รวมไปถึงได้
แจง้เร่ืองการทาํ TRANSCRIP กิจกรรม และการประชุม MIS ในวนัท่ี  13  กรกฎาคม 2554 น้ีดว้ย  
 3.6  จากข้อ 1.9 การตรวจประกนัของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้ว่า  สาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาจะเขา้รับการตรวจประกนัในวนัท่ี  26  
กรกฎาคม  2554 และ ในวนัท่ี  25  กรกฎาคม  2554 ไดม้อบหมายให้เจา้หนา้ท่ีทุกคนจดัทาํนิทรรศการผลงานของ
ตนเอง เพ่ือรอรับการตรวจประกนัดงักล่าว และมอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินรายงานผลการดาํเนินงานของสาํนกั
กิจการนิสิตนักศึกษา และให้เจา้หน้าท่ีทุกคนเขา้ร่วมรับฟังการตรวจประกนัดว้ยเน่ืองจากจะตอ้งตอบคาํถามของ
กรรมการตรวจประเมิน  

3.7  จากข้อ 3.5  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ สอบถามนายสุนทร  เร่ืองการส่งมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา โดย
นายสุนทรแจง้วา่ไดจ้ดัลงโปรแกรมทั้งหมดแลว้และจะส่งมอบใหก้บัผูรั้บผดิชอบหลงัวนัท่ี 14  กรกฎาคม  2554  น้ี 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 



ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  เส้ือกฬีา 
  อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง เส้ือกีฬา โดยขณะน้ีไดรั้บเส้ือกีฬาจากบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 จาํนวน 888 ตวั 
เหลืออีก 2 คร้ัง ซ่ึงจะทาํการแจกใหก้บันิสิต แบ่งเป็น 3 รอบ โดยนิสิตจะตอ้งนาํสมุดกิจกรรมมาดว้ย ดงัน้ี 
  -  วนัท่ี  14 – 29  กรกฎาคม  2554   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  -  วนัท่ี  1 – 5  สิงหาคม  2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการ
จดัการ 
  -  วนัท่ี  7 – 11  สิงหาคม  2554 คณะครุศาสตร์ 
  ส่วนนกัศึกษา ภาคกศ.พ. สามารถมารับได ้ซ่ึงจะตอ้งนาํหลกัฐานคือใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน
มายืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี และสาํหรับนิสิต จะตอ้งนาํสมุดกิจกรรมมาขอรับเส้ือเท่านั้น   
 5.2  กฬีาภายใน 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง การนดัประชุมกีฬาภายใน ในวนัท่ี  11  กรกฎาคม  2554 โดยการแข่งขนั
กีฬาภายในจะเร่ิมข้ึนระหวา่งวนัท่ี  14 – 27  พฤศจิกายน  2554 ส่วนเร่ืองสถานท่ีท่ีจะใชใ้นพิธีเปิด-ปิด การแข่งขนั
กีฬานั้น ยงัไม่สรุปเน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองสถานท่ีท่ีไม่เพียงพอในการแข่งขนัและจาํนวนนิสิตท่ีมีจาํนวนมาก โดย
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดม้อบหมายใหอ้าจารย์สุรศักดิ์หาสถานท่ีและพาไปสาํรวจเพ่ือทาํการตดัสินใจอีกคร้ังหน่ึง 
 5.3  การประชุมร่วมกบัชุมชน 
  ว่าท่ีร้อยโทบัญญัติ แจ้งเร่ือง การได้ร่วมกับชุมชนในการคิดโครงการเครือข่ายชุมชนและ
มหาวทิยาลยั เพ่ือป้องกนัยาเสพติด โดยชุมชนไดส่้งโครงการมาแลว้ และจะเร่ิมดาํเนินโครงการ ดงัน้ี 
   -  ชุมชนวดักลัยาณ์ จะดาํเนินกิจกรรมในวนัศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2554 
   -  ชุมชนวดัประดิษฐาราม จะดาํเนินโครงการในวนัอาทิตยท่ี์ 24 กรกฎาคม 2554 
   -  ชุมชนบางเสดจ็ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง อยูใ่นระหวา่งกาํลงัประสานงาน 

5.4  จํานวนตุ๊กตาในงานราตรีบัณฑิต 
 นางสาวนทัธี  แจง้เร่ือง  การสาํรวจจาํนวนตุ๊กตาท่ีคงเหลือจากงานราตรีบณัฑิต ทั้งหมด 450 ตวั 

โดยมียอดคงเหลือ จาํนวน 157 ตวั มอบเป็นของขวญับณัฑิตไป จาํนวน 293 ตวั 
5.5  กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษาร่วมงานมุฑิตาจิต 
 นายอดิศร  แจ้งเร่ือง ประธานเครือข่ายกองทุนฯ ได้เชิญตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

บ้านสมเด็จร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตผูอ้าํนวยการกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ศ.ดร. นายแพทย์ธาดา  มาติน ซ่ึง
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ นายอดิศร และนายขวญัชยั จะเดินทางไปร่วมแสดงมุฑิตาจิตในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 
08.00 น. ณ สาํนกังานใหญ่กองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา แยก อ.ส.ม.ท. 

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 
เลกิประชุม เวลา 11.50 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 

 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 
นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


