
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่10/2555 

วนัศุกร์ที ่ 14  กนัยายน  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั,  นางสาว
อญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, ว่าท่ี
ร้อยโทบญัญติั   เสกนาํโชค, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก 
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การแข่งขนักฬีาภายใน “ชงโคเกมส์ 2012” 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเปิด-ปิด การแข่งขนักีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2012”  ในวนัเสาร์ท่ี 15 กนัยายน 2555 โดย

ใชส้ถานท่ีคือ ลานหนา้พระบรมรูปสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) นายวิเชียรไดแ้จง้ถึงลายละเอียดภายในงาน
วา่ จะจดัตั้งขบวนตั้งแต่เวลา 07.00 น. และเดินออกจามมหาวิทยาลยัจนถึงวงเวียนใหญ่และวกกลบัเขา้มาท่ีมหาวิทยาลยัเพ่ือทาํพิธีเปิด 
เม่ือเวร็จพิธี จะมีการแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อลรอบชิงชนะเลิศ และการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ เวลา 10.30 น. ณ โรงยิม 
และลานจอดรถชัว่คราว หนา้สาํนกัโรงเรียนมธัยมสาธิต 

1.2 การศึกษาดูงานและร่วมกจิกรรมเช่ือมสัมพนัธ์ระหว่าง 2 มหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมเพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นการ

ร่วมมือกนัระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาและมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โดยไดน้าํตวัแทนนิสิตองคก์าร 
สภา และสโมสรคณะต่าง ๆ เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัท่ี 19 กนัยายน 2555 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ตั้งแต่เวลา 13.00            
– 17.00 น.  ในส่วนของพิธีการและกาํหนดการต่าง ๆ มอบหมายใหน้ายวเิชียรเป็นผูดู้แล 

1.3 การจดัโครงการอบรมผู้นํานิสิต รุ่นที่ 21 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัโครงการอบรมผูน้าํนิสิต รุ่นท่ี 21 ระหว่างวนัท่ี 21 – 23 กนัยายน 2555 ณ ค่ายศรี

สวาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซ่ึงในช่วงเชา้ของวนัท่ี 21 กนัยายน 2555 จะเป็นการอบรมท่ีมหาวิทยาลยัฯ และจะออกเดินทางเวลา 
ประมาณ 10. 30 น.  

1.4 การแจ้งผลการพจิารณาคดัเลอืกรายช่ือที่เสนอเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบด ี
ประธานฯ แจง้เร่ือง การแจง้ผลการพิจารณาคดัเลือกรายช่ือท่ีเสนอเขา้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี จากท่ีประชุม

คณะกรรมการสภาประจาํสํานกัฯ ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 โดยในท่ีประชุมสภาประจาํสํานักฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอ
รายช่ือ ดงัน้ี 

 1.  รศ.ดร.บงัอร  เสรีรัตน ์
 2.  ผศ.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์  

 1.5  การทะเลาะววิาทของนักศึกษา 
  ประธานฯ แจ้งเร่ือง การทะเลาะวิวาทของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยากับนักศึกษา
วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม บริเวณหนา้ห้างสรรพสินคา้ Big C วนัท่ี 12 กนัยายน 2555 โดยมอบหมายให้ว่าท่ีร้อยโทบญัญติัเป็นผู ้
รวบรวมรายละเอียดนิสิตท่ีมีปัญหาวา่ตรงกบัชุดเดียวกนักบัท่ีเคยก่อเหตุทะเลาะวิวาทคร้ังท่ีผา่นมาดว้ยหรือไม่ 

1.6 การเพิม่บุคลากรสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 



ประธานฯ แจง้เร่ือง การเพ่ิมบุคลากรประจาํสํานกักิจการนิสิตนกัศึกษา จาํนวน 1 คน คือ นายฐิติวจัน์  ก่ิงแกว้
เจริญรัตน์ โดยยา้ยการปฏิบติังานมาจากสํานกัคอมพิวเตอร์ และมาปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลรับผิดชอบเร่ืองโสตทศันูปกรณ์ภายใน
สาํนกัฯ 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
ไม่ม ี

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1 การจดัซ้ือรถยนต์เพือ่ใช้สําหรับดาํเนินงานสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 

ประธานฯ แจง้เก่ียวกบัการท่ีไปประชุมท่ีจงัหวดัระยอง ซ่ึงท่านอธิการบดีไดเ้สนอใหส้าํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา
จดัหารถยนต ์ไวส้าํหรับดาํเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบติังาน โดยไดน้าํเร่ืองเขา้ท่ีประชุมสภา
ประจาํสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และไดรั้บความคิดเห็นในแง่ต่าง ๆ ของการจดัซ้ือ ซ่ึงประธานฯ ไดน้าํเขา้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการสาํนกัเพ่ือร่วมกนัพิจารณา ซ่ึงมีรถยนตท่ี์ไดรั้บการเสนอ จาํนวน 2 ชนิด คือ รถกระบะและรถตู ้โดยประธานฯ 
และรองผูอ้าํนวยการฯ จะประชุมเพ่ือพิจารณากนัอีกคร้ัง  
 
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 

5.1 การนัดประชุมกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การนดัประชุมนิสิตกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา ในวนัท่ี 26 – 27 กนัยายน 255 เพ่ือเซ็นสัญญา

ของเทอม 2/2555   และมีนิสิตกองทุนกรอ. จาํนวน 14 ราย ซ่ึงกาํลงัจะทาํสญัญาเช่นกนั  
5.2 การออกตรวจร้านจาํหน่ายสุรา 

วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การออกตรวจร้านจาํหน่ายสุราบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัฯ จะตรวจในวนัศุกร์ท่ี 5 
ตุลาคม 2555 โดยนดัรวมตวัคณะกรรมการ เวลา 17.00 น ณ ห้องประชุมสุริยะ 1  ซ่ึงมีรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.มาลินี 
สุขเวชชวรกิจ เป็นประธานในการตรวจคร้ังน้ี 
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  
เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


