
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 29/2554 

วนัจันทร์ที่  30  มกราคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พทุธลา, อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี 
โพธยารมย,์ นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู,  นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายวิเชียร  ทุวิลา,  ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั  เสก
นาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงส์ 
ตดิราชการ 
 นายอดิศร  เนียมแกว้, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การเลือ่นวนัอบรมประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การเล่ือนการอบรมประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน จากวนัท่ี 8 – 10 กุมภาพนัธ์ 2555 
เป็นวนัท่ี 17 – 18 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการ
อาํนวยการมหาวิทยาลยัจะเดินทางไปประชุมยงัสถานท่ีจดัการอบรมดว้ย 

1.2  จาํนวนนิสิตที่สมคัรเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2555  
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การสมคัรเรียนของนิสิตใหม่ประจาํปีการศึกษา 2555 มีดงัน้ี 
  ชาํระค่าสมคัร 500 บาท จาํนวน 3,000 คน 
  สมคัรดว้ยตนเอง  จาํนวน 1,000 คน 
  สมคัรทางอินเทอร์เน็ต จาํนวน 2,000 คน 
1.3 การเลือ่นกาํหนดการรับพระราชทานปริญญาบตัร 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การเล่ือนกาํหนดรับพระราชทานปริญญาบตัร จากกาํหนดการเดิมวนัท่ี 6 – 12 พฤษภาคม 
และวนัท่ี 14 – 17 พฤษภาคม 2555 เล่ือนเป็นวนัท่ี 14 – 24  สิงหาคม 2555 โดยสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดท้าํการ
รายงานยอดบณัฑิตท่ีเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี 2553 – 2554 จาํนวน 5,824 คน  

1.4 การสมคัรกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2555 เร่ืองการสมคัรกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของพนกังาน

มหาวิทยาลยั ซ่ึงจะหกัเงินเขา้กองทุนในวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 โดยมีมหาวิทยาลยัฯ ไดท้าํการสอบถามมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต
เก่ียวกบัการสมคัรกองทุนฯ ดงักล่าวทราบว่ามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตจะยื่นเร่ืองสมคัรในเดือนมีนาคม มหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยาจึงเห็นควรสมคัรพร้อมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต และเร่ิมหกัเงินในเดือน เมษายน 2555 

1.5 สรุปการแข่งขนักฬีาภายใน “ชงโคเกมส์ 2011” 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัการแข่งขนักีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2011” ท่ีผ่านมา ประสบความสําเร็จไปดว้ย

ความเรียบร้อย  และมอบหมายใหน้ายวิเชียรสืบเน่ืองเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือทาํการปรับปรุงในปีถดัไป และสามารถใช้
ประกอบกบังานประกนัได ้

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 28/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 



วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การประชุมพนักงานมหาวทิยาลยันอกสถานที่ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมพนกังานมหาวิทยาลยันอกสถานท่ี โดยสาํนกักิจกรับผดิชอบในการจองตัว๋
รถไฟ จากกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ซ่ึงรอการกาํหนดวนัท่ีแน่นอนจากท่ีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยัอีกคร้ัง 

3.2 การอบรมผู้ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การอบรมผูต้รวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสอบถามจากนางสาวช่ืนชีวิน ท่ีเป็นผูร่้วม

สงัเกตการณ์ถึงบรรยากาศของการอบรมดงักล่าว ซ่ึงนางสาวช่ืนชีวิน แจง้วา่ วิทยากรท่ีทาํการอบรมช่ืนชมผูเ้ขา้ร่วมอบรมรุ่นน้ีวา่ดี
มาก  และทีมท่ีเขา้ร่วมสมัภาษณ์ผูบ้ริหารกส็ามารถสอบถามไดดี้ ส่วนในตอนเยน็ไดมี้การประชุม ศ.ม.ส. ต่อ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ี
มหาวิทยาลยัฯ ตอ้งทาํการเตรียมสาํหรับรองรับการตรวจประเมินเป็นจาํนวนมาก 

3.3 การขออนุญาตใช้เงนิสวสัดกิาร 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การขออนุญาตใชเ้งินสวสัดิการ ของนายสุนทร เพ่ือใชส้าํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่า
เบ้ียเล้ียงสาํหรับนกักีฬาและผูฝึ้กสอน จาํนวน 43,750 บาท นั้น นายสุนทรไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้โดยท่ี
ประชุมเห็นชอบ และมีอาจารยธี์รถวลัยรั์บทราบร่วมกนั 

3.4 การจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ ส.ค.ส. ของสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 

นายวิเชียร แจง้เก่ียวกบัการจดัทาํโตะ๊สาํหรับการลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแลว้ ส่วนการจดัวาง ส.ค.ส. นั้น 
ซ่ึงจะตอ้งหาวิธีในการจดัตั้ง เน่ืองจากกลวัหาย 

3.5 ปัญหาในการจดัการแข่งขนักฬีาภายใน “ชงโคเกมส์ 2011” 

นายวิเชียร แจง้เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น การลองเคร่ืองเสียง , ปัญหาของตารางเรียน , การเล่นกีฬาของ
นิสิตท่ีมีนกักีฬาลงนอ้ย และนกักีฬาท่ีมีอยูผ่ลดักนัเล่นในทุกประเภทกีฬา , ปัญหาของนกัศึกษาภาคพิเศษท่ีมีการส่งประเภทกีฬา
นอ้ย ทาํใหใ้นปีต่อไปจะตอ้งหาวิธีเก่ียวกบัการจดัการแข่งขนักีฬาใหก้บันกัศึกษาภาคพิเศษซ่ึงอาจจะแยกจดัจากนิสิตภาคปกติกไ็ด ้
และจากการสอบถามเห็นวา่ควรจดักีฬาในเทอมท่ี 1 เหมือนเดิม เน่ืองจากจะไดค้ดัตวันกักีฬาท่ีมีความสามารถเพ่ือเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัไดอี้กดว้ย 

3.6 การอบรมผู้ตรวจประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

นางสาวณฐัวรรณ์ แจง้เก่ียวกบัการเขา้ร่วมอบรมผูต้รวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในวา่ วิทยากรมี
ความช่ืนชมและตาํหนิ ผูร่้วมอบรมส่วนใหญ่ไม่แน่นในส่วนของเน้ือหาและตีโจทกไ์ม่แตก ผลท่ีไดอ้อกมาไม่ดีมาก และผูเ้ขา้ร่วม
อบรมไม่หนีการอบรม 

3.7 การเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภานิสิตนักศึกษามหาวทิยาลยัทั่วประเทศ 
ประธานฯ ไดแ้จง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา เป็นเจา้ภาพในการประชุมสภานิสิต

นกัศึกษามหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ โดยมอบหมายใหอ้าจารยพ์รธิภา ประสานกบัประธานสภานิสิตเก่ียวกบัการจดัประชุมดงักล่าว 
ทั้งเร่ืองการใชส้ถานท่ีในประชุม และท่ีพกั ซ่ึงอาจจะใชอ้าคาร 11 เป็นสถานท่ีสาํหรับจดัการประชุมและท่ีพกัสาํหรับรับรองการ
ประชุมคร้ังน้ีกไ็ด ้

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การจดักจิกรรมของศูนย์เวชศึกษาป้องกนัฯ 

อาจารยพ์รธิภา แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมของศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั ดงัน้ี 
 -  การจดัโครงการลูกสุริยะใส่ใจห่างไกลเอดส์ คร้ังท่ี 6 ในวนัอาทิตยท่ี์ 5 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15  และไดข้ออนุมติัใชเ้งินสวสัดิการเพ่ือเป็นค่าตอบแทนวิทยากรในคร้ังน้ีดว้ยเน่ืองจากจาํนวนเงินท่ีจดัทาํ
โครงการไม่เพียงพอ ท่ีประชุมเห็นชอบ และมีอาจารยธี์รถวลัยรั์บทราบร่วมกนั โดยประธานฯ มอบหมายใหอ้าจารยธี์รถวลัยเ์ป็น
ประธานฯในการเปิดการอบรมดงักล่าว เน่ืองจากประธานฯตอ้งเดินทางไปราชการต่างประเทศ 



 -  การจดัโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สถานท่ีสูบบุหร่ีของนิสิตและนกัศึกษา โดยไดท้าํเสร็จเรียบร้อย
แลว้รอการดาํเนินการใหพิ้จารณาและอนุมติั ซ่ึงจะจดัการอบรมแทรกอยูใ่นโครงการน้ีดว้ย 

 -  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลยัรายงานเก่ียวกบัการใช้ส่ิงเสพติด
ภายในมหาวิทยาลยั โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเขา้มามีส่วนในการร่วมมือกบัศูนยเ์วชศึกษาป้องกนัในการตรวจสอบ
ดว้ย 

 -  โครงการกุลบุตร – กุลธิดา ปี 2555 ของสภายุวกาชาดไทย โดยมอบหมายให้นายวิเชียรคดัเลือก
นิสิตท่ีมีความสามารถและหนา้ตาดีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 

 -  การส่งนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผูป่้วย
ใหก้บัโรงพยาบาลจุฬานั้น ไดรั้บคาํชมเป็นอยา่งมาก ซ่ึงประธานฯ ไดใ้หข้อ้คิดเก่ียวกบัการนาํเด็กออกไปเป็นจิตอาสาว่าจะตอ้งไม่
ตรงกบัตารางเรียนของนิสิต เน่ืองจากจะทาํใหนิ้สิตเสียการเรียนได ้

5.2 การสัมภาษณ์นิสิต โครงการช่วยเหลอืนิสิตระหว่างเรียน รอบ 2 
นางสาวณัฐวรรณ์ แจง้เร่ือง การสัมภาษณ์นิสิต โครงการช่วยเหลือนิสิตระหว่างเรียน รอบท่ี 2 ในวนัท่ี 30 

มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม อาคาร 1 ชั้น 2M 
5.3 การรวบรวมเอกสารนักศึกษาเพือ่รับทุนทุนพระราชทาน 

นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การรวบรวมเอกสารของนายศุภมิตร  เจริญวิริยะภาพ ตวัแทนนิสิตนกัศึกษาเพ่ือรับ
ทุนทุนพระราชทาน  โดยจะตอ้งส่งขอ้มูลใหท้นัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 น้ี 

5.4 การนําอุปกรณ์กฬีาไปคนื 
นายวิเชียร แจง้เร่ือง การนาํอุปกรณ์กีฬาไปคืน ก.ก.ม.ท. โดยจะนาํไปคืนในวนัท่ี 30 มกราคม 2555 น้ี  

ประชุมคร้ังต่อไป  วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2555 
เลกิประชุมเวลา 10.30 น. 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


