
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 5/2555 

วนัพุธที่  1  สิงหาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวนทัธี 
เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั   เสกนาํโชค, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก 
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ,  นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  
ชา้งเกิด 
เร่ิมประชุมเวลา  16.00 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การจดัขบวนแห่เทียนจาํนําพรรษา ณ วดัศรีสุริยวงศาราม จ. ราชบุรี 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัขบวนแห่เทียนจาํนาํพรรษา ณ วดัศรีสุริยวงศาราม จ. ราชบุรี โดยใหอ้าจารยสุ์รศกัด์ิ 

เป็นผูร้ายงานถึงกิจกรรมดงักล่าว ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการควบคุมนกัศึกษาไปร่วมขบวนแห่เทียนในคร้ังน้ี อาจารยสุ์รศกัด์ิไดร้ายงานว่าการ
เดินทางไปร่วมขบวนแห่เทียนในปีน้ีภาคกศพ.ไดมี้การร่วมมือกนัอยา่งเตม็ท่ี โดยในรถ 1 คนั จะมีนกัศึกษาท่ีเป็นตวัแทนควบคุมไป
อยา่งนอ้ย 2 คน และการประสานงานต่าง ๆ กบัตาํรวจในทอ้งท่ีก็เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และไดย้อดเงินท่ีสมทบทาํบุญใหก้บัวดั
ศรีสุริยวงศารามนั้น จาํนวนทั้งส้ิน 89,999 บาท 

1.2 การแห่เทียนจาํนําพรรษา ณ วดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การแห่เทียนจาํนาํพรรษา ณ วดัในเขตกรุงเทพมหานคร ของคณะทั้ง 4 คณะ โดยมีการจดั

ขบวนแห่เทียนจาํนาํพรรษาทั้งเช้าและบ่ายโดยภาพรวมท่ีออกมาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และไดม้อบหมายให้นายอดิศรเก็บ
รายละเอียดของขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือนาํมาอา้งอิงในส่วนของงานประกนัคุณภาพดว้ย 

1.3 การเข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามคืน และพิธีเทิดพระเกียรติฯ เน่ืองในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรม      
โอรสาธิ ราชฯ สยามมกฏุราชกมุาร 

ประธานฯ แจง้เร่ือง  ในวนัท่ี 27 – 28 กรกฎาคม 2555 อาจารยสุ์รศกัด์ิและนายวิเชียรไดน้าํนิสิตเขา้ร่วมโครงการ
สวดมนต์ขา้มคืนเน่ืองใน พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยอาจารยสุ์รศกัด์ิไดช้ี้แจงใน
รายละเอียดดงัน้ี นิสิตท่ีเขา้ร่วมทั้งส้ิน 240 คนและเป็นมหาวิทยาลยัเดียวท่ีมีนิสิตเขา้ร่วมมากท่ีสุด และมีอาหารว่างแจกให้กบันิสิต
และผูเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ย ซ่ึงประธานฯ ไดม้อบให้อาจารยสุ์รศกัด์ิติดต่อกบัหน่วยงานตน้เร่ืองเพ่ือขอหนงัสือขอบคุณกลบัมายงั
มหาวิทยาลยัด้วย และเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2555 อาจารยสุ์ชาครีย  ์, อาจารยธี์รถวลัย  ์และนายกรภทัร์ ได้นาํนิสิตเขา้ร่วมพิธี
เทิดพระเกียรติสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฏุราชกมุาร ณ ทอ้งสนามหลวง โดยอาจารยธี์รถวลัยช้ี์แจงรายละเอียดดงัน้ี การ
เขา้ร่วมงานเป็นไปดว้ยความรียบร้อย การประสานงานในจุดต่าง ๆ ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ถา้เป็นการมองในภาพรวมถือว่าอยูใ่นเกณฑ์
ท่ีพอใช ้ส่วนมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีเขา้ร่วมพิธีมี 3 มหาวิทยาลยัฯ คือ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จฯ, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
และมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  โดยการเขา้ร่วมพิธีดงักล่าวประธานฯ ไดเ้สนอว่า อยากให้มีคณาจารยไ์ปขา้ร่วมพิธี และ
ขอบคุณอาจารยแ์ละบุคลากรท่ีร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี 

1.4 การจดังานเลีย้งเกษยีณอายุราชการของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดังานเล้ียงเกษียณอายรุาชการของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดยในปีน้ีมีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา คือ อาจารยส์มศรี และคุณอาภรณ์ ซ่ึงทางสาํนกัฯจะจดังานเล้ียงเกษียณอายรุาชการพร้อมทั้งเป็นการ
ขอบคุณท่ีช่วยเหลืองานของสาํนกัฯ มาเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีโดยจะตอ้งทาํการกาํหนดวนัใหเ้รียบร้อยก่อน 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 



 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การประชุมคณะกรรมการสภาประจาํสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีผา่นมามีการประชุมคณะกรรมการสภาประจาํสาํนกัฯ และ
ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี โดยมอบหมายใหน้ายกรภทัร์เกบ็รวบรวมไฟลง์านและรูปภาพทั้งหมดเห่ือเป็นหลกัฐาน และเม่ือ
กิจกรรมทุกกิจกรรมในภาคเรียนท่ี 1 ส้ินสุดจะทาํการปิดเล่มกิจกรรมบา้นสมเดจ็ภายในเดือนตุลาคม 2555 และจาํนดัประชุม
คณะกรรมการสภาสาํนกัฯ อีกคร้ังในปลายเดือนกนัยายน 2555 โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินประสานงานอีกคร้ัง 

3.2 สรุปการรับรายงานตวับณัฑติและการจดัโต๊ะงานราตรีบณัฑติ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การขอทราบผลการรับรายงานตวับณัฑิตจากนายสุนทร โดยนายสุนทรช้ีแจงรายละเอียด

ดงัน้ี บณัฑิตท่ีรายงานตวัแลว้มีทั้งส้ิน 4,049 คน ไม่มารายงานตวั 1,782 คน ส่วนใหญ่เป็นปริญญาโท ซ่ึงประธานฯ ไดข้อบคุณทุกคน
ท่ีปฏิบติังานละล่วงไปไดด้ว้ยดี ส่วนการส่งเงินใหก้บัสมาคมศิษยเ์ก่าอาจารยธี์รถวลัยเ์ป็นผูรั้บผดิชอบและไดจ้ดัส่งใหเ้รียบร้อยแลว้ 
มอบหมายใหอ้าจารยสุ์รศกัด์ิ และสุนทรดูแลรายช่ือบณัฑิต และอาจารยท่ี์ควบคุมแถว ในส่วนของการรับฝากของ ๆ บณัฑิตและการ
รับจองบตัรงานราตรีบณัฑิตไดม้อบหมายใหน้ายกรภทัร์เป็นผูดู้แล โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินช่วยดูแลนายกรภทัร์ และจดั
อาหารสาํหรับเล้ียงนิสิตในงานราตรีบณัฑิต และมอบหมายใหน้ายอดิศรดูแลเร่ืองนิสิตเดินโตะ๊ในงานราตรีบณัฑิตดว้ย ซ่ึงมีโตะ๊
สาํหรับบณัฑิต 405 โตะ๊, VIP 15 โตะ๊ และสาํหรับวนังานขอบคุณ จาํนวน 50 โตะ๊ รวมทั้งส้ิน 470 โต๊ะ 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 

นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 สิงหาคม 2555 จะมีการประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ณ หอ้ง
ประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3  เวลา 16.00 น.  

5.2 การเลือ่นกาํหนดส่งเส้ือ, การประกาศรับเส้ือกฬีา และการแข่งกฬีาของคณะครุศาสตร์ 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ  แจง้เร่ือง  การเล่ือนกาํหนดส่งเส้ือกีฬา ซ่ึงตามกาํหนดเวลาเดิมจะส่งในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2555 

แต่ติดท่ีเป็นวนัหยุดราชการ จึงไดเ้ล่ือนมาส่งในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2555 โดยจะประกาศให้นิสิตมารับเป็นช่วง ๆ ตามคณะ และจะ
ประสานงานกบันายวิเชียรอีกคร้ัง และในระหวา่งวนัท่ี 2 – 10 สิงหาคม 2555 คณะครุศาสตร์จะมีการจดัการแข่งขนักีฬาดว้ย 

5.3 การตดิสตกิเกอร์ประชาสัมพนัธ์การห้ามนําอาหารเข้าไปรับประทานในห้องเรียน 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การให้ใชเ้งินกิจกรรมนิสิตในการจดัทาํสติกเกอร์ประชาสัมพนัธ์การห้ามนาํอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเขา้ไปรับประทานในห้องเรียน ซ่ึงจะตอ้งติดประชาสัมพนัธ์การรณรงคใ์นทุกห้อง หรือแมแ้ต่การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
การห้ามวางกระเป๋าท้ิงไวต้ามโต๊ะอาหารเวลาไปทานขา้วเพ่ือกนัการลกัทรัพยต่์าง ๆ และจากการท่ีไดไ้ปสิงคโปร์มาประธานฯไดมี้
นโยบายในการจดัทาํถงัใส่ขยะแบบใหม่ โดยมอบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงอาจารยธี์รถวลัยไ์ดเ้สนอแนวคิดใน
การใชบ้ตัรนกัศึกษาเป็นคียก์าร์ดสาํหรับเขา้อาคาร เพ่ือกนัไม่ใหน้กัศึกษาลืมเอาบตัรประจาํตวัมาดว้ย 

 
 
 



5.4 การประชุมเครือข่ายยาเสพย์ตดิ 
ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การประชุมเครือข่ายยาเสพยติ์ด โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีเป็นเจา้ภาพในการ

จดัเตรียมทุดอยา่ง โดยมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเป็นผูป้ระสานงานกบัวิทยากรท่ีจะเขา้มาใหค้วามรู้ โยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ จะ
เดินทางไปประชุมแทนท่านรองอธิการบดี เน่ืองจากมีการประชุมซอ้นกนั 

5.5 การเดนิทางไปถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
อาจารยธี์รถวลัย  ์แจ้งเร่ือง การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ โยในปีน้ีมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานยงัไม่ไดไ้ปถวายพระพรเลย จึงไดเ้สนอว่า  สาํนกัฯ ควรเป็นตวัแทนในการ
ไปร่วมถวายพระพรต่อพดระองคท่์าน ซ่ึงประธานฯ และในท่ีประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบในการไปร่วมถวายพระพร ในวนัท่ี 
6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น  
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  
เลกิประชุมเวลา 17.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัองัคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


