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วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งในทีป่ระชุมทราบ 

 1.1   การจัดกจิกรรมรับขวญันิสิตใหม่ 

  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมรับขวญันิสิตใหม่ท่ีผ่านไปดว้ยความเรียบร้อย 
อาจมีกระทบบา้งแต่กผ็า่นไปไดด้ว้ยดี โดยใหแ้ต่ละบุคลากรแต่ละคนสรุปการปฏิบติังานของตนเองในวนัดงักล่าว 
วา่มีปัญหาอยา่งไรบา้ง 
 1.2   การลงข่าวกจิกรรมรับขวญันิสิตใหม่ 

 ผูอ้าํนวยการสํานักฯ ไดส้อบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงข่าวกิจกรรมรับขวญันิสิตใหม่ 
โดยจะลงในหนงัสือพิมพข์่าวสด เน้ือหา ¼ หนา้หนงัสือพิมพ ์และจะดาํเนินการติดต่อกบัสาํนกัพิมพข์่าวสดใน
วนัจนัทร์ท่ี 13 มิถุนายน 2554 น้ี 
 1.3   โครงการส่งน้องกลบับ้านในวนัเลอืกตั้ง 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดัโครงการส่งนอ้งกลบับา้นเพ่ือการเลือกตั้ง ในวนัศุกร์ท่ี 1 
กรกฎาคม 2554 โดยจะแบ่งรถเป็น 4 สาย และเจา้หนา้ท่ี ท่ีดูแลรับผิดชอบในทุกสาย ซ่ึงมอบหมายให้นายวิเชียร
เป็นผูดู้แลในการจดัเจา้หนา้ท่ีในการนาํนิสิตไปส่งยงัภูมิลาํเนา และจะทาํการประชุมกบันิสิต ในวนัท่ี 27 มิถุนายน 
2554 เวลา 16.00 น. อีกคร้ัง 
 1.4   การสัมภาษณ์นิสิตกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ สอบถามนายอดิศร เก่ียวกบั การเตรียมการสัมภาษณ์นิสิตท่ีทาํการขอ
กูย้มืเงินทุนเพ่ือการศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 21 – 28 มิถุนายน 2554 โดย นายอดิศร แจง้วา่ ไดมี้คาํสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์
ปรึกษาในการเขา้ร่วมสัมภาษณ์นิสิตในคร้ังน้ีดว้ย  ซ่ึงในการสัมภาษณ์ไดจ้ดัทาํเกณฑเ์อาไวใ้หเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
  - สาํหรับผูกู้ร้ายเก่าจากสถานศึกษาเดิม จาก 2,200 ราย ไดเ้พ่ิมเป็น 3,000 ราย (เฉพาะปี 1 ) 
  - สาํหรับผูกู้ร้ายใหม่ จาํนวน 590 ราย  
1.5   การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (รอบพเิศษ) 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2554 จะมีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (รอบ
พิเศษ) ซ่ึงจะเป็นรอบสุดทา้ย และถา้ยงัมีนิสิตท่ียงัไม่ไดเ้ขา้รับการปฐมนิเทศอีก จะให้ทาํแบบทดสอบแทนการ
ปฐมนิเทศ มอบนางสาวนัทธี 



1.6   โครงการมรดกไทยคนืถิ่น 

  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง ในระหว่างวนัท่ี 21 – 30 มิถุนายน 2554 โดยศูนยว์ฒันธรรม 
ซาน ฟรานซิสโก ไดร่้วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เดินทางมาประเทศไทย ซ่ึงสํานกักิจการ
นิสิตนกัศึกษา จะนาํนิสิตเดินทางไปรับท่ีสนามบินสุวรรณภมิู และจะแสดงละคร เร่ือง พระอภยัมณี ตอน เสน่ห์เล่
ละเวง โดยจะทาํการแสดงรอบส่ือมวลชนในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4  และแสดงจริง
ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2554 ณ โรงละครแห่งชาติ 
 1.7   การตรวจ กพร. ของมหาวทิยาลยั 

  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัฯ จะเขา้รับการตรวจกพร. ในวนัท่ี 23 มิถุนายน 
2554 โดยมอบหมายให้นายวิเชียร รวบรวมเอกสารให้พร้อม เพ่ือรอรับการตรวจประเมิน และในวนัประเมิน ผูท่ี้
จะเขา้ตอบคาํถามจากคณะกรรมการ กพร. คือ อาจารย์สายัณ, นางสาวช่ืนชีวิน, นายวิเชียร, และตัวแทนจาก
องค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสร 4 คณะ 
 1.8   กองทุน กรอ. 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ท่านอธิการบดีสอบถามเก่ียวกบักองทุนกรอ. วา่มีความคืบหนา้
อยา่งไรบา้ง ซ่ึงนายอดิศร แจง้วา่ ไดจ้ดัทาํการสรุปขอ้มูลการชาํระค่าลงทะเบียนนิสิตนกัศึกษาท่ีกูเ้งินกองทุนกูย้มื
ท่ีผูกพนักบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ประจาํปี 2551 จาํนวน 269 ราย แลว้ และมีส่วนท่ีจะตอ้งคืน สํานักงาน
กองทุนฯ ทั้งส้ิน 3,518,240 บาท จึงไดท้าํบนัทึกขออนุญาตเบิกเงิน จากบญัชี กรอ.มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็
ฯ เพ่ือชาํระหน้ีคืนบญัชี “รับคืนทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น (กรอ.) ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ดงักล่าว 
 1.9   การรายงานการไปลงนามถวายพระพร 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดัให้นิสิตสาขาวิชาต่าง ๆ ไดเ้ดินทางไปลงนามถวายพระ
พร พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว โดยสํานกักิจฯ จะจดัเตรียมพานดอกไม ้และติดต่อขอรถให้ ซ่ึงมอบหมายให้
นายวเิชียรประสานงานกบัองคก์ารบริหารนิสิตในการจดัทาํโครงการดงักล่าวข้ึนดว้ย 
 1.10  การรายงานจํานวนเดก็พเิศษของคณะครุศาสตร์ 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง รองศาสตราจารยศ์รีมงคล ไดท้าํรายงานการจดัการนิสิตท่ีมี
ความพกพร่อง สาขาสังคมศึกษา โดยมีนิสิตท่ีมีความพิการ จาํนวน ทั้งส้ิน 5 ราย แบ่งเป็น 

- พิการทางสายตา จาํนวน 3 ราย นิสิตเดิมมีอยู ่1 ราย  รวมเป็น 4 ราย 
- พิการทางหู จาํนวน 1 ราย  

ในกรณีท่ีพิการทางสายตา ไดท้าํการจดัใหพ้กัท่ีอาคารช่อชงโค อยูร่วมกนั 3 ราย ซ่ึงสาขาวิชา
ไดจ้ดัใหนิ้สิตรุ่นพ่ีปีท่ี 2 คอยใหค้วามช่วยเหลือรับ - ส่งจากอาคารช่อชงโคถึงอาคารเรียนทุกวนั 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 

วาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมประชุมคร้ังที ่2/2554 

 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข 

วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  พธีิไหว้ครู 
  นายวิเชียร รายงานการฝึกซ้อมพิธีไหวค้รู ในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2554 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย แต่มีบางสาขาวชิาท่ีไม่ไดม้าทาํการฝึกซอ้ม ส่วนภาคพิเศษ มีนกัศึกษาเขา้ร่วมพิธีจาํนวนหน่ึง 
  
 



3.2  การประชุมอาจารย์ทีป่รึกษากจิกรรม 

  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ไดแ้จง้เร่ืองการประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 
2554  โดยมอบหมายใหน้างสาวณัฐวรรณ์ปรับรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั  

 3.3  การทาํเอกสาร “ใช้รูปเล่าเร่ือง” 

  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ไดแ้จง้เก่ียวกบั การจดัทาํเอกสาร “ใชรู้ปเล่าเร่ือง” โดเปล่ียนเป็นให้ใช ้
หนงัสือกิจการบา้นสมเดจ็ ปีการศึกษา 2553 แทน และทาํใหเ้ป็นภาพกิจกรรมสีทั้งเล่ม 

3.4  ผลการตรวจสุขภาพของนิสิต 

  นางสาวอญัชล ีแจง้เร่ืองการรับผลการตรวจสุขภาพของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ไดใ้นวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2554 ณ หอ้งพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 12 

 3.5  การทาํใบเสร็จ 

  นายวเิชียรแจง้วา่ ใบเสร็จจดัหา และป้ัมหมายเลขเรียบร้อยแลว้ 
 3.6  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  นายสุนทร แจ้งว่า นายขวัญชัย ได้ทําการลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์    จาํนวน 23 เคร่ือง 
 -  ศนูยเ์วชฯ   จาํนวน   1 เคร่ือง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จาํนวน 12 เคร่ือง 
 -  ศนูยเ์วชฯ   จาํนวน   1 เคร่ือง  

 -  ผศ.ดร.จนัทร์วภิา   จาํนวน     1 เคร่ือง 
 3.7  การจัดทาํรายงานประจําปี 

  นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การจดัทาํรายงานประจาํปี ซ่ึงขณะน้ีขอ้มูลครบถว้นแลว้ เหลือเพียง
รอเขา้เล่ม จะแลว้เสร็จในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2554 ส่วนในเร่ืองของการจดัทาํเล่ม SAR นั้น ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ 
แจง้ว่า จะตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ขให้เรียบร้อย ซ่ึงสํานักกิจฯ จะเขา้รับการตรวจประกนัคุณภาพในวนัท่ี 26 
กรกฎาคม 2554 โดยจะจดัให้มีนิทรรศการบริเวณดา้นหนา้สํานกัฯ ซ่ึงเป็นผลการดาํเนินงานของบุคลากรแต่ละ
ฝ่าย 
 3.8  หนังสือกจิการบ้านสมเดจ็ 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดส้อบถามนางสาวนัทธี เร่ืองการแกไ้ข หนงัสือกิจการบา้นสมเด็จฯ ซ่ึง
จะตอ้งใหแ้ลว้เสร็จในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2554 เน่ืองจากจะนาํส่งสาํนกัพิมพ ์ 
 3.9  การแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนให้เปล่า 
  นางสาวณัฐวรรณ์ ไดแ้จง้เร่ือง การให้นิสิตมารับแบบสัมภาษณ์กองทุน ตั้งแต่วนัท่ี 21 – 28 
มิถุนายน 2554 และจะทาํการสัมภาษณ์ ในวนัท่ี 18 – 20 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงไดจ้ดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สัมภาษณ์กองทุนให้เปล่าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยขอความอนุเคราะห์ให้บุคคลท่ีมีรายช่ือในคาํสั่งมาช่วยในการ
สัมภาษณ์ดว้ย 
 3.10 ปัญหาร้านเหล้าโดยรอบมหาวทิยาลยั 

  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 ท่ีผ่านมา ไดป้รึกษาหารือกบัรอง
อธิการบดี, รองคณบดี 3 คณะ, อาจารย์ธีรถวัลย์, นายสุนทร, นายวิเชียร, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ และตัวแทนองค์การ



บริหารนิสิต  เร่ืองของร้านอาหารท่ีจาํหน่ายสุราบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยั ซ่ึงไดม้อบหมายใหอ้าจารย์ธีรถวัลย์
ทาํหนงัสือถึงสถานีตาํรวจ และหนงัสือขอความร่วมมือจากร้านอาหารบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยั และมีนางสาว
ช่ืนชีวิน ร่วมติดต่อและประสานงานกบัผูก้าํกบัของสถานีตาํรวจดว้ย ส่วนเร่ืองการรณรงคภ์ายในมหาวิทยาลยัได้
มอบหมายใหว้า่ท่ีร้อยโทบญัญติั และองคก์ารบริหารนิสิตทาํการประชาสัมพนัธ์ดว้ย 
 3.11 บัญชีรายได้ของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การควบคุมบญัชีรายไดข้องสาํนกัฯ นั้น ๆไดมี้คณะกรรมการใน
การดูแล จาํนวน 3 คน คือ ผศ.อรียา, อาจารย์สุรศักดิ์ และอาจารย์พรธิภา โดยถา้จะทาํการเบิกเงินจากบญัชีใดให้
แจง้ท่ีผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ก่อน เน่ืองจากเป็นผูป้ระสานงานกบัผูค้วบคุมดูแลบญัชีรายไดต่้าง ๆ และนาํบญัชีไป
เบิก แลว้นาํมาส่งคืนเหมือนเดิม 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที ่5  เร่ืองอืน่ ๆ  
 5.1  โครงการบริการวชิาการ (งบประมาณแผ่นดนิ)  
  -  ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ ไดแ้จง้เร่ืองานศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั จะจดักิจกรรมโครงการบริหาร
วชิาการในวนัท่ี  27  มิถุนายน 2554 

  -  นายวิเชียร แจง้วา่ โครงการบริการวิชาการของสาํนกักิจฯ จะเร่ิมดาํเนินการในสัปดาห์ท่ี      
2 ของเดือนกรกฎาคม 2554 

  -  อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งว่า จะเร่ิมโครงการเทควนัโดเพ่ือสุขภาพ ในสัปดาห์แรกของเดือน
กรกฎาคม 2554 

  -  นางสาวนัทธี  แจ้งเ ร่ือง  จะต้องทําเอกสารการกันเงินของโครงการบริการวิชาการ
(งบประมาณแผ่นดิน) ตามท่ีทางกองนโยบายและแผนจัดส่งมาให้ด้วย ภายในวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ มอบอาจารย์สุรศักดิ์ 
 5.2  การจราจรบริเวณโดยรอบมหาวทิยาลยั 

  อาจารย์สุรศักดิ์  แจ้งเร่ือง การเขา้ออกของรถในชุมชน เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีนิสิตเป็น
จาํนวนมาก และการขายอาหารของร้านคา้ต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลทาํให้การจราจรภายในซอยอิสรภาพ 15 มีความติดขดั 
โดยไดเ้สนอใหท้างเทศกิจมาดูแล 

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 

เลกิประชุม เวลา 10.40 น. 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 

นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


