
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา พเิศษ 

คร้ังที ่26 /2555 

วนัจันทร์ที ่ 11  กมุภาพนัธ์  2556 

ณ อาคาร 1 ช้ัน 2M 
------- 

ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พทุธลา, นางสาวช่ืนชีวนิ  พลายบวั,นางสาวอญัชลี  โพธยารมย,์นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร  ปาละพนัธ์,
นายอดิศร  เนียมแกว้,นายวเิชียร  ทุวลิา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก, นายฐิติวจัน์  ก่ิงแกว้เจริญรัตน์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสมัพนัธ์,อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
เร่ิมประชุมเวลา  10.15 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1  ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา เร่ืองการอยู่ในมหาวทิยาลยัฯ ไม่เกนิ 22.00 น.  
ประธานฯ แจง้เร่ือง  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ืองการอยู่ในมหาวิทยาลยัฯ ไม่เกิน   

22.00 น. โดยมอบหมายใหน้างสาวนทัธีทาํหนงัสือเรียนคณบดี 4 คณะ โดยย ํ้าใหค้ณบดีแจง้นิสิตในแต่ล่ะสาขา และมอบหมายใหน้าย
วเิชียรทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ติดบริเวณหนา้ประตูทางเขา้ดว้ย 

1.2  โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว ในวนัท่ี 22 – 23 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยจะ

ออกเดินทางในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 และจะกลบัถึงมหาวิทยาลยัฯ ในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน
เช็คจาํนวนบุคลากร และรองคณบดี 4 คณะ ซ่ึงอาจจะเชิญอาจารยศ์กัดาเขา้ร่วมโครงการดว้ย 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 25 โดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การดืม่สุรา และเล่นการพนันในมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ สืบเน่ือง จากการท่ีไปประชุมท่ีค่ายศรีสวาท เร่ืองการด่ืมสุรา และการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศึกษา 

โดยเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ ไดมี้การประชุมเร่ืองน้ีอีกคร้ัง และมีขอ้คิดเห็นดงัน้ี 
 3.1.1  ระบบการรักษาความปลอดภยัจะตอ้งเพิ่มมากข้ึน 
 3.1.2   การอยูภ่ายในมหาวทิยาลยัฯ ของนิสิตนกัศึกษาจะตอ้งไม่เกินเวลา 22.00 น.  
 3.1.3   สญัญาณอินเทอร์เน็ตจะตอ้งปิดการใหบ้ริการหรือไม่ 
 3.1.4   การมีเหตุร้ายแรงต่าง ๆ สาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาจะตอ้งเป็นผูไ้ปดูแล และถา้พบการใช ้      

สารเสพติดใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจทนัที 
3.2   การเตรียมงานรับปริญญา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเตรียมงานรับพระราชทานปริญญาบตัรล่วงหนา้ โดยจะเนน้ท่ีเร่ืองการจดังาน “ราตรี

บณัฑิต” ซ่ึงมีประสบการณ์จากเม่ือปีก่อนท่ีฝนตกไม่สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน ซ่ึงจะตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน พร้อม
เร่ืองการจดัหาร้านโต๊ะจีนดว้ย 

3.3 การแจกเอกสารกาํหนดการรับรายงานตัวนิสิตนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2556 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การแจกเอกสารกาํหนดการรับรายงานตวันิสิตนกัศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2556 โดยมอบหมาย

ใหน้ายกรภทัร์ ตรวจสอบเร่ืองกาํหนดการ วนั เวลา และประสานงานกบัศนูยรั์บนิสิตสายตรงเพื่อแจกเอกสารใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้มา
สมคัร โดยจะแจกเอกสารทั้งหมด 5,000 ชุดก่อน คือแบ่งเป็น รอบละ 2,500 ใบ 

  



3.4 ทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
ประธานฯ สอบถามนายอดิศร เก่ียวกบัเร่ืองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา โดยนายอดิศรไดช้ี้แจงวา่  ใหย้ดึตามเอกสารและ

ระยะเวลาท่ีกองทุนฯ มบส.กาํหนด และจะตอ้งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะเรียบร้อย  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
ไม่มี 

 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  
5.1 การนัดประชุมกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา ช้ันปีที่ 2 – 5 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การนดัประชุมนิสิตกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 12 – 13 กมุภาพนัธ์ 2556 ตั้งแต่

เวลา 16.00 น. ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1 ชั้น 4 เป็นตน้ไป โดยใหน้ายขวญัชยัประสานกบัอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละวชิา การเช็คช่ือเขา้ร่วม
ประชุมจะเป็นแบบซีเรียลคีย ์และจะมีนิสิตบางส่วนท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดตอ้งไปศึกษาดูงานกบัทางสาขาวชิา 

5.2 การจัดทําเอกสาร และเตรียมเร่ืองทุน สําหรับนักกฬีาที่ชนะการแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยั 
นายสุนทร แจง้เร่ือง การจดัทาํเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเบ้ียเล้ียงนกักีฬา ค่าตอบแทนผูฝึ้กสอน ท่ียงั

ดาํเนินการอยูใ่นขั้นตอนของการรวบรวมเอกสารและการขออนุมติั ส่วนเร่ืองนิสิตท่ีชนะการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัฯ ท่ีไดรั้บเหรียญ 
และจะตอ้งไดรั้บทุนยกเวน้ค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 1 เทอม ซ่ึงประธานฯ ไดแ้นะนาํใหน้ายสุนทรทาํบนัทึกถึงท่านอธิการบดีเพื่อแจง้ให้
ท่านทราบถึงผลงานและเร่ืองท่ีจะดาํเนินการใหนิ้สิตดงักล่าว 

5.3 การผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร 
นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง การผอ่นผนัการเกณฑท์หารของนิสิตนกัศึกษา รอบท่ี 2 ซ่ึงไดร้วบรวมเอกสารและจะได้

ดาํเนินการจดัส่งใหเ้ร็วท่ีสุด ซ่ึงในวนัน้ีเหลือรอเอกสารของนิสิตอีกเพยีง 1 คนเท่านั้น 
5.4 การเขียน SAR ของแต่ละองค์ประกอบ และการตกนํ้าของนิสิตพกิาร 
นางสาวช่ืนชีวนิ แจง้เร่ือง ไดม้อบเอกสารประกอบการเขียน SAR ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของสาํนกัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

และสามารถเขียนไดเ้ลย ถา้มีใครติดตรงส่วนไหนใหป้รึกษาและสอบถามไดท้นัที ส่วนเร่ืองการพลดัตกนํ้าของนิสิตพิการ ไดติ้ดต่อกบั
ผูป้กครองเรียบร้อยแลว้ นิสิตมีอาการไอเป็นเลือด เน่ืองจากอาจมีการติดเช้ือจากนํ้า ซ่ึงไดแ้นะนาํใหผู้ป้กครองพาไปตรวจท่ีโรงพยาบาล 
และนาํเอกสารมาประกอบเพือ่ทาํเร่ืองเบิกประกนัฯ 

5.5 การจัดงาน Job Fair 
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง การจดังาน Job Fair  ซ่ึงขณะน้ีประสานกบับริษทัต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจเขา้มาร่วมงานกบั

มหาวทิยาลยั โดยประธานฯ เสริมวา่อาจมีการจดัการแสดงเพื่อใหเ้กิดความครึกคร้ืนของงานดว้ย และในปีน้ีทางเราไม่ไดท้าํกิจกรรม
ร่วมกบับริษทัวฏัฏะ เน่ือจากมีการเปล่ียนผูบ้ริการใหม่ และใหน้ายกรภทัร์ ประสานงานกบัสาํนกังานเขตพื้นท่ี 5 เพือ่ขอความร่วมมือใน
การจดังานดว้ย 

5.6 การขอรายช่ือบุคลากรท่ีจะเดนิทางไปราชการ ณ มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว 
นายวเิชียร แจง้เร่ือง การขอรายช่ือบุคลากรท่ีจะเดินทางไปราชการ ณ มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว โดยขอรายช่ือใน

วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556 เพือ่ส่งรายช่ือไปดาํเนินการทาํเร่ืองผา่นแดนก่อน 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ประชุมคร้ังต่อไป  วนัท่ี 18  กมุภาพนัธ์ 2556 

เลกิประชุมเวลา 10.40 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


