
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่7/2555 

วนัจันทร์ที่  17  สิงหาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์  นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวนทัธี 
เฟ่ืองฟู, นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั   เสกนาํโชค, 
นายกรภทัร์  งอกจนัทึก 
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การเสียชีวติของนิสิตสาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเสียชีวิตของนิสิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาก

เหตุการณ์ยงิผดิตวั โดยไดม้อบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินเร่งตามเร่ืองเก่ียวกบัการประกนัอุบติัเหตุของนิสิตคนดงักล่าวใหเ้ร็วท่ีสุด 
1.2 การอบรมบุคลากรและอาจารย์ใหม่ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การอบรมบุคลากรและอาจารยใ์หม่ท่ีสอบบรรจุได ้ซ่ึงสาํนกัฯ มีบุคลากรท่ีจะตอ้งเขา้อบรม 
จาํนวน 4 คน คือ นางสาวอญัชลี, นายอดิศร, นายวิเชียร และนายกรภทัร์ ในวนัท่ี 7 – 9   กนัยายน 2555 ณ จงัหวดัระยอง โดยในวนั
ดงักล่าวมีการแข่งขนักีฬาภายในดว้ย ซ่ึงบุคลากรกลุ่มดงักล่าวจะตอ้งเดินทางกลบัมาเพ่ือเป็นคณะกรรมการในการแข่งขนักีฬาดว้ย  

1.3 การได้รับรางวลัชมเชยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การไดรั้บรางวลัชมเชยจากการส่งตวัแทนนิสิตเพ่ือรับรางวลัทุนพระราชทานฯ   ซ่ึงตวัแทน

นิสิตท่ีไดรั้บรางวลัดงักล่าว คือ  นายศุภมิตร  เจริญวิริยะภาพ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนชมเป็นอยา่งยิง่ 
1.4 การซ้ือที่ดนิริมคลองบางกอกใหญ่เพือ่สร้างเป็นอาคารเรียน 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การติดต่อซ้ือท่ีดินริมคลองบางกอกใหญ่ ของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ประมาณ 2 ไร่ เพ่ือจดัตั้งเป็นคณะแพทยท์างเลือก ซ่ึงรวมถึงการจดัตั้งหอพกันิสิตนกัศึกษาดว้ย  
 1.5  การจ่ายเงนิเพิม่พเิศษสําหรับบุคลากร 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสาํหรับบุคลากรท่ีปฏิบติังานมาไม่ตํ่ากวา่ 1 ปี จาํนวน 4,000 บาท  

1.6 การเช็คยอดนิสิต 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายให้นายสุนทรเช็คจาํนวนยอดนิสิต 4 ปี ท่ีลงทะเบียนชาํระค่าเงินค่ากิจกรรม 

และสรุปแยกเป็น 4 คณะ และใหส่้งใหป้ระธานฯ ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 
1.7 การดาํเนินงานในวนัเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การดาํเนินงานในวนัเสาร์ท่ี 25 สิงหาคม 2555 ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีหลายงานท่ีตอ้งดาํเนินงานไป
พร้อมกนั คือ การประชุมเครือข่ายร้านจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ การประชุมประเทศอาเซียน, การเซ็นสัญญากองทุนฯ กูย้มืเพ่ือ
การศึกษา, นาํนิสิตมอบทุน 3 สมเด็จฯ และ กิจกรรมทอดน่องล่องเรือ ในส่วนของการประชุมเครือข่ายฯ มอบหมายให้ว่าท่ีร้อยโท
บญัญติัเป็นผูส้รุปเป็นรูปเล่ม และมอบใหน้างสาวช่ืนชีวิน จาํนวน 1 เล่มเพ่ือเป็นหลกัฐานในการประกนัคุณภาพ  

1.8 การประกวด “ทูตกจิกรรม” และกจิกรรมอืน่ ๆ ในเดอืน กนัยายน 2555 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  

-  การประกวด”ทูตกิจกรรม”  โดยจะจดัข้ึนในวนัท่ี 5 กนัยายน 2555 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 
13.00 น. เป็นตน้ไป ซ่ึงภายในงานจะจดัใหมี้การแสดงดนตรีดว้ย  



- การแข่งขนักีฬา “ชงโคเกมส์” จะจดัข้ึนในวนัท่ี 5 – 15 กนัยายน 2555 โดยจะมีพิธีเปิด-ปิด ในวนั
เสาร์ท่ี 15 กนัยายน 2555 

- วนัท่ี 21 – 23 กันยายน 2555 กิจกรรมอบรมผูน้ํานิสิต รุ่นท่ี 21 ณ ค่ายศรีสวาท เขาใหญ่ จ.
นครราชสีมา 

1.9 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ซ่ึงในวนัดงักล่าวจะมีการเล้ียงเกษียณอายุราชการ

ใหก้บัอาจารยส์มศรี, คุณอาภรณ์ และคณาจารยท่ี์ร่วมทาํงานกบัสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษามาโดยตลอด และประธานฯ มอบหมายให้
นางสาวช่ืนชีวินประสานกบันายสุนทรเพ่ือตรวจสอบตารางการแข่งขนักีฬาอีกคร้ังเพ่ือทาํการนดัวนัท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดว้างวนัท่ี 13 
กนัยายน 2555 ไวล่้วงหนา้ก่อน 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1   การดาํเนินงานรับพระราชทานปริญญาบตัร 
  ประธานฯ สอบถามบุคลากรแต่ละฝ่ายท่ีไดม้อบหมายใหรั้บผดิชอบและดูแลงานต่าง ๆ ในช่วงการฝีกซอ้มรับ
พระราชทานปริญญาบตัร และไดท้าํการช้ีแจงใหป้ระธานฯ ทราบ ดงัน้ี 

-  นายขวญัชยัแจง้วา่ไม่สามารถถ่ายภาพผงัโตะ๊จีนภายในงานไดเ้น่ืองจากมีฝนตกหนกัในวนั
ดงักล่าว 

- นางสาวช่ืนชีวินแจง้วา่นิสิตตน้แบบท่ีลงช่ือไวก้บัท่ีมาทาํงานตามจุดซอ้มต่าง ๆ มีรายช่ือไม่
ตรงกนัและจะตอ้งทาํคาํสัง่แกไ้ขรายช่ือตน้แบบใหม่ใหก้บังานการเงิน 

- นายอดิศรแจง้เก่ียวกบับตัรติดหนา้อกวา่มีการสลบักนับา้งเน่ืองจากรายช่ือจากฐานขอ้มูลบณัฑิตมี
การเปล่ียนแปลงและไม่ตรงกนั 

- ในส่วนของคนกล่าวคาํปฏิญาณและคนถวายพวงมาลยันางสาวช่ืนชีวินและนายอดิศรแจง้วา่
เรียบร้อยดีมีปัญหาตรงท่ีคนกล่าวนาํปฏิญาณท่ีเสียงไม่เขม้แขง็แต่มีอกัขระท่ีชดัเจน ส่วนคนถวาย
พวงมาลยัตวัเลก็เกินไป 

- นางสาวช่ืนชีวินฝากใหอ้าจารยสุ์รศกัด์ิติดตามสอบถามค่าอาหารสาํหรับตาํรวจในงานฝึกซอ้มรับ
พระราชทานปริญญาบตัรดว้ย 

- นายอดิศรขอบคุณอาจารยพ์รธิภาท่ีไดส่้งนิสิตช่วยเหลือในการร่วมเป็นกองเกียรติยศ  
- นางสาวช่ืนชีวินเสนอเร่ืองรายช่ือคาํสัง่ในการตรวจแถวบณัฑิตท่ีมีรายช่ืออาจารยท่ี์เกียรติไปแลว้

หรือไม่สามารถมาปฏิบติังานไดจ้ริง 
3.2   การส่งเส้ือกฬีานิสิต 
 อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้วา่ เส้ืองวดสุดทา้ยจะมาส่งในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 น้ี พร้อมกบัชาํระเงินค่าเส้ือกีฬางวด

สุดทา้ยดว้ย 
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 
 
 



วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การนัดเซ็นสัญญากองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 

นายอดิศร  แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 25 – 26 สิงหาคม 2555 ท่ีผา่นมาไดมี้การเซ็นสัญญากองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา และ
เม่ือวนัพฤหสับดีไดรั้บวงเงินเพ่ิมจากทางกองทุนฯ จาํนวน 600 กว่าราย โดยจะทาํการติดประกาศรายช่ือในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 
และจะนดัประชุมในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. เพ่ือท่ีจะนดัเซ็นสญัญาในวนัท่ี 1 – 2 กนัยายน 2555 และประมาณวนัท่ี 10 
– 11 กนัยายน 2555 กรมสอบสวนพิเศษนดัเขา้ไปพบเพ่ือสอบพยานในการกูเ้งินกรอ. ซ่ึงมีปัญหาท่ีผิดพลาดทางระบบและไดท้าํการ
คืนเงินดงักล่าวไปเรียบร้อยแลว้  

5.2 การนัดประชุมเครือข่ายร้านจาํหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์บริเวณโดยรอบมหาวทิยาลยั 
ว่าท่ีร้อยโทบัญญัติ แจ้งเร่ือง การนัดประชุมเครือข่ายร้านจําหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัย โดยไดส้อบถามประธานฯ และคณะกรรมการว่าจะนดัวนัไหน ซ่ึงประธานฯ ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่าทางมหาวิทยาลยัฯ 
จะตอ้งทว้งไปยงัสถานีตาํรวจหรือเขตให้เป็นตน้เร่ืองในการนดัประชุมเพ่ือกนัตวับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหป้ลอดภยั และในวนัท่ี 8 – 9 
กนัยายน 2555 วา่ท่ีร้อยโทบญัญติัไดส่้งนิสิตไปเขา้ร่วมกิจกรรมวนัปฐมพยาบาลโลก 
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  
เลกิประชุมเวลา 10.30 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


