
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที่  7 / 2554 

ในวนัพฤหัสบดีที ่21  กรกฎาคม 2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

---------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสายณั พุทธลา, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ์, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี  โพธยารมย ,์  
นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟู, นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, 
นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสัมพนัธ์, นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง , นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุม 09.45 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  งานเทศน์มหาชาต ิ
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดัขบวนแห่เทศน์มหาชาติจากมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็
เจา้พระยา ถึง โรงพยาบาลศิริราช ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ส่วน
ในเวลา 15.00 มีผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัฯ เขา้รับเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ โดยมี ผศ.ดร.สุดารัตน์ เป็น
ผูน้าํทีมในการเขา้เฝ้าพร้อมรับเสดจ็ฯ 
 1.2  โครงการเปิดโลกชมรม 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2554 จะมีงานพิธีเปิดโลกชมรม ณ ลาน
กิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.30 น โดยมีผศ.ดร. จันทร์วิภา เป็นประธานในการเปิด  และจะมีการประชุม
อาจารยท่ี์ปรึกษาชมรม ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ มอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินเป็นหลกั  และหลงัจากท่ีทาํการประชุม
อาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมแลว้ใหท้าํหนงัสือถึงธนาคารไทยพานิชย ์เพ่ือทาํการเปิดบญัชี 
 1.3  การประกวดฑูตกจิกรรม 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง  การประกวดทูตกิจกรรมรอบตัดสิน จะจัดข้ึนในวนัท่ี 27 
กรกฎาคม 2554 ตั้ งแต่เวลา 12.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 และในวนัดังกล่าวจะมีการแสดงคอนเสิร์ต ทั้ งน้ีได้
มอบหมายใหบุ้คลากรภายในสาํนกัเขา้ร่วมดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภยัของนิสิตดว้ย 

1.4  การเดนิทางไปรับในอนุมทนาบัตร 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2554 ผูอ้าํนวยการสาํนกัจะเดินทางไป วดั
ศรีสุริยวงศาราม จงัหวดัราชบุรี เพ่ือไปรับใบอนุโมทนาบตัร  

1.5  ป้ายประชาสัมพนัธ์ห้ามสูบบุหร่ี 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายให้ศูนยเ์วชศึกษาทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ห้ามสูบ
บุหร่ีภายในมหาวทิยาลยั โดยถา้ไม่มีงบประมาณใหท้าํเร่ืองขอเบิกท่ีสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 

1.6 การเดนิทางไปประชุม ณ สิบสองปันนา 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงาน ณ เชียงราย - สิบสองปัน
นา – เส้นทาง R 3 a  ของคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั ในวนัท่ี 15 – 19 กรกฎาคม 2554 โดยมีเร่ือง การนาํ
เร่ือง การพิจารณากาํหนดเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการฯ ตามระบบจาํแนกตาํแหน่ง (เขา้แท่ง) ไป
ประชุมกนัในคร้ังน้ีดว้ย 
 
 



1.7   ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานและค่าดาํเนินการ
ในการจดัการศึกษาภาคปกติ โดยท่ีประชุมคณะบดี 4 คณะ ไดท้าํการประชุมและพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เกินภาระงานฯ ประจาํภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  
 1.8   การสําเร็จการศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ผศ.ชลลดา  พงศพ์ฒันโยธิน ไดส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
สาขา การศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน และไดข้อปรับวฒิุการศึกษาเป็น ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 

1.9   การศึกษาต่อปริญญาเอก 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง  การศึกษาต่อระดบัดุษฎีบณัฑิตของ น.ส.เพียงธิดา  เสรีสุทธิกลูชยั  
ในหลกัสูตรครุศาสตร์ดุษฏีบณัฑิต สาขาพฒันาศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ แบบ2.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     
ภาคตน้ ประจาํปีการศึกษา 2554 
 1.10 การประกาศการเกบ็เงนิของบัณฑิตวทิยาลยั 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง  มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ไดมี้ประกาศเก็บเงิน
ของการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู (หลกัสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2554 
 1.11 การขอบคุณจากมหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
  ผูอ้าํนวยการสํานัก แจ้งเร่ือง มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีได้ทาํหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลยั        
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ท่ีไดน้าํดอกไมแ้สดงความยินดีในงานสถาปนามหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ในวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2554 
 1.12 สรุปรูปเล่มเข้าทีป่ระชุมกอม. 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกั แจง้เร่ือง ไดม้อบหมายให้สภานิสิตทาํหนงัสือสรุปงานกิจกรรมเป็นรูปเล่ม
และนาํเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวทิยาลยัเพ่ือใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่6/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยมกีารแก้ไข 
 ขอ้ 3.2  การประชุมเครือข่ายหอพกั โดยการประชุมจะจดัในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 และส่งหนงัสือให้
ผูป้ระกอบการหอพกัในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2554 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  จากข้อ 1.2  มาตรการร้านอาหารทีจ่ําหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้วา่ ยงัมีการใหนิ้สิตท่ีสวมเคร่ืองแบบเขา้ร้านเหมือนเดิม 
 3.2  จากข้อ 1.4  การประกวด “ทูตกจิกรรม” 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 27  กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จะมีกิจกรรม
ประกวดทูตกิจกรรมรอบตดัสิน พร้อมคอนเสิร์ต ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4  

3.3 จากข้อ 1.6  การแห่เทยีนจํานําพรรษา 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ ได้ให้นางสาวช่ืนชีวินแจ้งเร่ืองการไปแห่เทียนจํานําพรรษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวช่ืนชีวิน ไดแ้จง้วา่เขา้ร่วมขบวนไปกบัคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร์มีนิสิต
เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมาก แต่ไม่มีเคร่ืองดนตรีหรือวงดุริยางคป์ระกอบทาํใหดู้แลว้เงียบไป  

3.4  จากข้อ 1.7  โครงการบริการวชิาการ 
  นายวเิชียร แจง้วา่ ไดมี้การดาํเนินการจดักิจกรรมบริการวชิาการไปแลว้ คือ 

-  วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2554 โครงการการพฒันาความรู้เร่ืองเพศศึกษากบัปัญหาเยาวชน
และการแกปั้ญหาเร่ืองเพศกบัวยัรุ่น 1ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 3  



-  วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 โครงการปัญหาและแนวทางการส่งเสริมวยัรุ่นไทยกบั
เพลงลูกทุ่งและการพฒันาบุคลิกภาพผูเ้ขา้ประกวดร้องเพลง โยมีครูเทียมมาเป็นวิทยากร ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 
น. ณ อาคาร 1 ชั้น 3 

-  วนัท่ี  30 กรกฎาคม 2554 โครงการการส่งเสริมและพฒันาความสนใจดา้นกีฬาของ
เยาวชน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 3 
 3.5  จากข้อ 1.8  การเดนิทางไปประชุมกอม. ณ ประเทศจีน 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ืองท่ีเดินทางไปราชการ ณ มหาวิทยาลยัสิบสองปันนา เพ่ือเขา้ร่วม
เซ็น MOU โดยผา่นไปดว้ยความเรียบร้อย ซ่ึงผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดก้ล่าววา่อาจจะส่งเจา้หนา้ท่ีไปกบัคณะเพ่ือการ
เรียนรู้ร่วมกนัดว้ย 

3.6  จากข้อ 1.9  การประชุมอาจารย์ทีป่รึกษากจิกรรม 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้วา่  ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 จะมีการประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม 
และ ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน และนางสาวณัฐวรรณ์ ดูแลเร่ือง
โครงการของนิสิต โดยให้เบิกค่าอาหารวา่งสาํหรับนิสิตและอาจารยท่ี์ปรึกษา จาํนวน 150 ชุด  และให้นาํเงินท่ีเบิก
แลว้ใหก้บัฝ่ายสวสัดิการ ของมหาวทิยาลยั เพ่ือดาํเนินการจดัชุดอาหารวา่งสาํหรับการประชุมคร้ังน้ี  

3.7  จากข้อ 3.2  การประชุมเครือข่ายหอพกั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ สอบถามเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการประชุมเครือข่ายหอพกั ในวนัท่ี 23 
สิงหาคม 2554 โดยนางสาวณัฐวรรณ์ไดแ้จง้วา่ หนงัสือเชิญเสร็จเรียบร้อยแลว้ และจะดาํเนินการส่งหนงัสือในวนัท่ี 
29 กรกฎาคม 2554 

3.8 จากข้อ 3.3 การทาํไวนิลประชาสัมพนัธ์กจิกรรม 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้วา่ การจดัทาํไวนิลสาํหรับประชาสัมพนัธ์กิจกรรม นั้น องคก์ารบริหาร

นิสิตเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํแลว้ 
3.9 จากข้อ 3.4 การสัมภาษณ์กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 

นายอดิศร แจง้เร่ือง การประชุมผูกู้ร้ายเก่า และรายใหม่ ในวนัท่ี 13 – 14 กรกฎาคม 2554 ผา่นไป
ดว้ยความเรียบร้อยและไดรั้บความร่วมมือจากนิสิตกูย้มืดี 

3.10 จากข้อ 3.5 ระบบ MIS 
นายสุนทร สืบเน่ืองแทนอาจารยธี์รถวลัย ์เร่ืองระบบ MIS ว่า ขณะน้ีไดท้าํการตรวจสอบหน้า

เวบ็แลว้ และจะดาํเนินการใหผู้อ้าํนวยการสาํนกัฯ ลงนามอีกคร้ัง 
3.11 จากข้อ 3.6 การตรวจประกนัของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 

นางสาวช่ืนชีวิน แจง้วา่ SAR 3 จะแลว้เสร็จในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2554  ซ่ึงจะนาํไปมอบใหก้บั
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบพร้อมกบั
เสนอผูท่ี้ตอ้งดาํเนินการตอบคาํถามของคณะกรรมการตามองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 องคป์ระกอบท่ี 1 มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินเป็นผูต้อบ ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯเป็น
ผูช่้วย 

 องคป์ระกอบท่ี 3 มอบหมายให้นายวิเชียรเป็นผูต้อบ นายสุนทร, นางสาวอญัชลี, 
นางสาวณฐัวรรณ์, นายอดิศร และนายขวญัชยั เป็นผูช่้วย 

 องคป์ระกอบท่ี 5 มอบหมายใหน้ายอดศิรเป็นผูต้อบ และนายขวญัชยัเป็นผูช่้วย 
 องคป์ระกอบท่ี 7 มอบหมายใหอ้าจารย์สุรศักดิ์เป็นผูต้อบและนางสาวณฐัวรรณ์เป็น

ผูช่้วย 
 องคป์ระกอบท่ี 8 มอบหมายใหน้างสาวนัทธีเป็นผูต้อบ และผูอ้าํนวยการสาํนกัฯเป็น

ผูช่้วย 



 องคป์ระกอบท่ี 9 มอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินเป็นผูต้อบ และผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ
เป็นผูช่้วย 

 องคป์ระกอบท่ี 10 มอบหมายให้นายสุนทรเป็นผูต้อบ และว่าท่ีร้อยโทบญัญัติเป็น
ผูช่้วย 

เร่ืองการจดัเตรียมของท่ีระลึกอาหารว่าง มอบหมายให้นางสาวนัทธีเป็นผูรั้บผิดชอบ, นางสาว
ช่ืนชีวนิดูแลเร่ืองการจดัหอ้งประชุม, นายสุนทร และนายขวญัชัย ดูแลเร่ืองส่ือโสตต่าง ๆ  

3.12 จากข้อ 3.7 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดส้อบถามเก่ียวกบัความคืบหนา้ในการมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 

โดยนายสุนทรแจง้วา่ ไดท้าํใบเบิกครุภณัฑแ์ลว้ และสามารถมารับได ้
3.13 จากข้อ 5.1  เส้ือกฬีา 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ สอบถามเร่ืองเส้ือกีฬา โดยอาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้วา่จะดาํเนินการแจกในวนัท่ี 
27 กรกฎาคม 2554 และไดฝ้ากอาจารย์สุรศักดิ์ในการดูแลเร่ืองเส้ือสาํหรับมอบใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา โดยมอบหมายให้
นางสาวนัทธีตรวจสอบงบประมาณท่ีสามารถใชไ้ดด้ว้ย 

3.14 จากข้อ 5.2 กฬีาภายใน 
นายสุนทร แจง้วา่ จากท่ีประชุมคณะกรรมการนิสิตและเจา้หนา้ท่ี เสนอใหเ้ล่ือนการแข่งขนั จาก

วนัท่ี 14 – 27 พฤศจิกายน 2554 เป็น วนัท่ี 9 – 20 พฤศจิกายน 2554 
3.15 จากข้อ 5.3 การประชุมร่วมกบัชุมชน 

ว่าท่ีร้อยโทบัญญัติ แจ้งเร่ือง ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2554 จะมีการประชุมเครือข่ายชุมชน         
วดักลัยาณ์ ในโครงการเครือข่ายชุมชนและมหาวทิยาลยั เพ่ือป้องกนัยาเสพติด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 

3.16 จากข้อ 5.4 ตุ๊กตา 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ มอบหมายให้นางสาวนัทธี หาห้องหรือตูส้ําหรับใส่ตุ๊กตาให้มิดชิดและ

เรียบร้อย 
ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 

วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
ไม่ม ี

วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  เลือ่นการสัมภาษณ์ 
  นางสาวณัฐวรรณ์ แจง้เร่ือง การขอเล่ือนวนันัดสัมภาษณ์ทุนให้เปล่า จากวนัท่ี 19 กรกฎาคม 
2554 เป็นวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2554 โดยมียอดนิสิตท่ีขอรับทุนการศึกษาแบบใหเ้ปล่า จาํนวน 111 ราย 
 5.2  การรับสมคัรนิสิตกองทุนกู้ยมืฯแบบต่อเน่ืองเพิม่เตมิ 
  นายอดิศร แจง้เร่ือง การเปิดรับนิสิตกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษากูต่้อเน่ืองเพ่ิมเติม เน่ืองจากมียอด
ทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรเพ่ิมเติมอีก จาํนวน 290 คน  

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 
เลกิประชุม เวลา 15.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 

 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 
นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 


