
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 32/2554 

วนัจันทร์ที่  27  กมุภาพนัธ์  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาว
ณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟ,ู  นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา,  นายขวญัชยั  ชา้งเกิด 
ไปราชการ 
 อาจารยส์ายณั  พทุธลา,  อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นายสุนทร ปาละพนัธ์, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การไม่ไล่นิสิตออก กรณสีอบไม่ผ่านในวชิาวดัความรู้พืน้ฐาน 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การไม่ไล่นิสิตคณะครุศาสตร์ออกหรือยา้ยสาขาวิชา เน่ืองมาจากการสอบวิชาวดัความรู้

พ้ืนฐานไม่ผา่น โดยถา้นิสิตไม่อยากยา้ยสาขาวิชากส็ามารถเรียนสาขาวิชาท่ีเรียนอยูไ่ดต้ามปกติ 
1.2 การนัดประชุมนิสิตตวัแทนสาขาวชิา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การนดัประชุมตวัแทนสาขาวิชา ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.00 น. เร่ือง การ
ใหอ้าจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประชุมปฏิบติัการการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรมเก่ียวกบักลุ่มประเทศอาเซียน ณ หอ้ง
ประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 

1.3 การรายงานความร่วมมอืระหว่าง มบส. ม.ศิลปกร และม.จูอาง(เกาหล)ี 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การรายงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จฯ มหาวิทยาลยัศิลปกร 

และมหาวิทยาลยัจูอาง(เกาหลี) ในการแสดงดนตรีร่วมกนั ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีผา่นมา นางสาวนทัธีกล่าวถึงบรรยากาศ
ภายในงานวา่ มีติดขดับา้งในส่วนของการจดัโต๊ะรับ และมอบของท่ีระลึกแต่โดยรวมออกมาเป็นท่ีเรียบร้อยดี และเป็นการแสดงท่ี
ยอดเยีย่มไม่สามารถหาดูไดง่้าย ๆ  ซ่ึงในช่วงเชา้มหาวิทยาลยัจูอาง(เกาหลี)ไดเ้ขา้มาเซ็น MOU กบัมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยาฯ ดว้ย  

1.4 การตรวจประเมนิประกนัคุณภาพภายใน 
ประธานฯ แจง้เร่ืองการตรวจประเมินประกนัคุณภาพภายในสาํหรับระดบัสาขาวิชาจะประเมินภายในในเดือน

พฤษภาคม 2555 และเดือนมิถุนายน 2555 จะเป็นการประเมินภายในของระดบัคณะ และศูนย/์สํานกัต่าง ๆ  สําหรับการตรวจ
ประกนัภายนอกระดบัมหาวิทยาลยัฯ จะตรวจในเดือนกรกฎาคม 2555 ซ่ึงนางสาวช่ืนชีวินไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า ควร
หาวนัในการประชุมเพ่ือเขียนแผนฯ ต่าง ๆ  ของสาํนกัฯ เน่ืองจากในแต่ละตวัช้ีวดัจะประกอบไปดว้ยแผนฯ ทั้งส้ิน ซ่ึงประธานฯ 
จะนาํเร่ืองเขา้ปรึกษากบัผูอ้าํนวยการสาํนกัฯเพ่ือจดัหาวนั และสถานท่ีท่ีเหมาะสมอีกคร้ัง  

1.5 การเดนิทางไปประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง การจัดการประชุมสําหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนทุกคน รวมถึง

คณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั ระหว่างวนัท่ี 17 – 19 มีนาคม 2555 ณ จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงในวนัดงักล่าวสาํนกักิจฯ ไดมี้
การแข่งขนักีฬากระชบัมิตรกบัองคก์ารบริหารนิสิตดว้ย จึงจะเดินทางตามไปในตอนเยน็ของวนัท่ี 17 มีนาคม 2555 

1.6 การร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการปริหารจัดการบ้านรับรองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพและบริการสารสนเทศทางวชิาการท้องถิ่น 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การปรับปรุงโรงแรมสมเดจ็ธานีใหเ้ปิดใชง้านได ้โดยการร่างประกาศมหาวิทยาลยัฯ เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปริหารจดัการบา้นรับรองบา้นสมเด็จเจา้พระยา และศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพและบริการสารสนเทศทาง
วิชาการทอ้งถ่ิน เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา และเป็นศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพและบริการสารสนเทศ
ทางวิชาการทอ้งถ่ิน และมีท่ีทาํการสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด๋จเจ้าพระยาในพระบรมราชุปถมัภ์ และจะจดัให้เป็นสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์ของนิสิตนกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาจดัการและการบริการ โดยมีอาจารยแ์ละวิทยากรท่ีเช่ียวชาญเป็นผูฝึ้กสอน 



1.7 การเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินกจิกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง คณะอนุกรรมการดาํเนินกิจกรรมการสอนท่ีมุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” และการ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน เครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพ่ือพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย กาํหนดการจดั
โครงการประชุมเพ่ือวางแผนการดาํเนินกิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯ และเตรียมแผนในการดาํเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 
2555 ในวนัศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 2555 ณ หอ้งอดิเรกสาร อาคารกองบญัชาการ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

1.8 การแจ้งการรับเงนิช่วยเหลอืจากเหตุอุทกภยันํา้ท่วม 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การรับเงินช่วยเหลือจากเหตุอุทกภยันํ้ าท่วม โดยมหาวิทยาลยัแจง้ใหผู้ท่ี้ยืน่เร่ืองการขอรับ

การช่วยเหลือทราบทัว่กนัและดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยประสานมายงัสาํนกังานอธิการบดี (อาคาร 6 ชั้น 5) อยา่งชา้ภายใน
วนัท่ี 15 มีนาคม 2555 หากเกินกาํหนดเวลา มหาวิทยาลยัฯ จะถือวา่สละสิทธ์ิไม่ขอรับการช่วยเหลือ  เอกสารท่ีจะตอ้งเตรียมมีดงัน้ี 

 -       บนัทึกสาํนกังานอธิการบดีท่ี ศธ0564.01/13 ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2555 สรุปจาํนวนผูข้อรับ
การช่วยเหลือจากการประสบอุทกภยั (เอกสาร 1) 

- หนงัสือรับรองการเป็นผูป้ระสบภยัจากส่วนราชการเจา้ของพ้ืนท่ี (เอกสาร 2) 
- เอกสารการรับเงินจากรัฐบาล (ธนาคารออมสิน) จาํนวน 5,000 บาท (เอกสาร 3)  
- ถา้ไม่มีใหข้อถ่ายสาํเนินจากธนาคาร หรือขอใหเ้จา้หนา้ท่ีธนาคารพิมพร์ายช่ือผูป้ระสบภยัจาก

ระบบพร้อมลงนามกาํกบัรับรองวา่ไดจ่้ายเงินจาํนวน 5,000 บาท ใหแ้ก่ท่านจริง (เอกสาร 4) 
* กรณีเอกสารไม่ครบถว้นอยา่งนอ้ยจะตอ้งมีเอกสาร 2 และเอกสาร 3 หรือเอกสาร 4 จึงจะขอรับความช่วยเหลือได ้

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 31/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การจดังาน JOB FAIR  

นางสาวณฐัวรรณ์ แจง้เร่ือง การจดังาน JOB FAIR  โดยบริษทัไดเ้ขา้มาติดต่อ และทาํการวดัพ้ืนท่ีพร้อมกบั
การวางรูปแบบ และแผนผงัการจดัวางโตะ๊ ซ่ึงจะส่งรายละเอียดมาใหใ้นภายหลงั และไดข้อความอนุเคราะห์บอร์ดแสดงงานมาใช้
ในงานน้ีดว้ยโดยอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ  

3.2 การซ่อมบาํรุงรถยนต์ใช้ในราชการ ทะเบยีน ศค.6954 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง การซ่อมบาํรุงรถยนตใ์ชใ้นราชการทะเบียน ศค.6954 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจาก

กรณีน้ีไม่มีคู่กรณี และเป็นการประกบัแบบ 2+ ซ่ึงไม่สามารถเบิกประกนัได ้จึงมีค่าส่วนต่างท่ีจะตอ้งทาํการชาํระ จาํนวน 5,000 
บาท โดยเม่ือหมดประกนัในเดือนสิงหาคม 2555 น้ี จะหารือและขอมติจากท่ีประชุมในการต่อประกนัภยัรถยนตก์บับริษทั หรือ
ธนาคารอีกคร้ังหน่ึง และในการใชร้ถทุกคร้ังขอใหล้งเลขไมลใ์หเ้รียบร้อยดว้ย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

4.1 การแจกเส้ือรอบสุดท้าย 
นายวิเชียร แจง้เร่ือง การประกาศรับเส้ือรอบสุดทา้ย โดยในท่ีประชุมไดเ้สนอให้เป็นระหว่างวนัท่ี 12 – 25 

มีนาคม 2555 ทั้งภาคปกติ และภาคคํ่า 
4.2 การแจกสมุดกจิกรรมสําหรับนิสิตเข้าเทอม 2 และกรณสีมุดกจิกรรมหาย 

นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง การแจกสมุดกิจกรรมสําหรับนิสิตเขา้เทอม 2 และกรณีสมุดกิจกรรมหาย โดยในท่ี
ประชุมเสนอใหเ้ปิดรับสมุดกิจกรรมในส่วนของนิสิตท่ีเขา้เทอม 2 ตั้งแต่ 20 กุมภาพนัธ์ 2555 – วนัท่ี 20 มีนาคม 2555 ส่วนกรณีท่ี
สมุดกิจกรรมหายนั้น สามารถดาํเนินการซ้ือไดต้ามปกติ 

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 
 



วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การเข้าร่วมประชุมสมาพนัธ์นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ 

อาจารยธี์รถวลัย ์สอบถามเก่ียวกบัการเขา้ร่วมประชุมสมาพนัธ์นิสิตนกัศึกษามหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ ณ ม.   
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นั้น ซ่ึงนายวิเชียรไดแ้จง้ในท่ีประชุมว่า ไดมี้การยกเลิกการจดัการประชุมดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อย เน่ืองจาก
มีมหาวิทยาลยัท่ีตอบรับการเขา้ร่วมเพียง 13 มหาวิทยาลยั จาก 15 มหาวิทยาลยั เท่านั้น 

5.2 การใช้พืน้ที่ของมหาวทิยาลยัเป็นจุดตรวจความเรียบร้อยในซอย อสิรภาพ 15 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง สถานีตาํรวจนครบาลบางยี่เรือขอความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในการตั้งจุดตรวจ 

ในโครงการ 1 ตาํรวจ 4 อาสา ตั้งแต่เวลา 20.00 – 24.00 น. ของทุกวนั โดยจะเร่ิมติดตั้งจุดตรวจตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 เป็นตน้
ไป ในการน้ีอาจารยธี์รถวลัยจึ์งไดข้อความร่วมมือในการจดัหานํ้ า และอุปกรณ์ส่ิงอาํนวยความสะดวกเท่าท่ีจะทาํไดใ้หก้บัจุดตรวจ
ดว้ย เช่น นํ้าด่ืม พดัลมฯ ลฯ  

5.3 การจดัโครงการตรวจสอบวตัถุต้องสงสัย 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การจดัโครงการตรวจสอบวตัถุตอ้งสงสัย ของความร่วมมือกนัของสถานีตาํรวจ ใน

วนัท่ี 3 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ โดยจะมีรถออกจากสถานีตาํรวจนครบาลบางยี่เรือเวลา 07.00 น. ซ่ึงทางสถานี
ตาํรวจนครบาลบางยีเ่รือไดข้อผูเ้ขา้ร่วมจาํมหาวิทยาลยั ประมาณ 2 – 3 คน  

5.4 การประชุมกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา และการประชุมนิสิตเรียนร่วมต่างประเทศ 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การเขา้ร่วมประชุมกบักองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา สาํนกังานใหญ่ เร่ือง E-Ordit โดยจะตอ้ง

นาํ Notebook  ไปดว้ย และในวนัท่ี 29 มีนาคม 2555 เขา้ประชุมกบันิสิต อีก 3 คณะท่ีเดินทางไปเรียนร่วมต่างประเทศ ณ ห้อง
ประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 

5.5 การจดัเกบ็สถานที่ในการจดัการแข่งขนักฬีาครุศาสตร์สัมพนัธ์ 
นายวิเชียร แจง้เร่ือง การเขา้จดัเก็บสถานท่ีหลงัจากเสร็จส้ินการแข่งขนักีฬาครุศาสตร์สัมพนัธ์ในบริเวณลาน

จอดรถหนา้โรงเรียนมธัยมสาธิต เน่ืองจากถูกต่อว่าเร่ืองความไม่เรียบร้อยหลงัการใชง้าน ซ่ึงไดเ้กณฑนิ์สิตเขา้ไปช่วยจนเสร็จส้ิน
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และรบกวนนางสาวช่ืนชีวินในการแจง้ท่ีประชุมสาํนกังานอธิการบดีดว้ย  

5.6 การตดัคะแนนความประพฤตขิองนิสิตในการเช็คกจิกรรม 
นายขวญัชยั แจง้เร่ือง การตดัคะแนนความประพฤตินิสิตในการเขา้เช็คกิจกรรม โดยมีนิสิตท่ีปลอมแปลง

เอกสาร ,แต่งกายผิดระเบียบ และการฝากสมุดกิจกรรมมาเช็ค ซ่ึงในส่วนของการฝากสมุดกิจกรรมมาเช็คนั้น ท่ีประชุมเห็นว่าใน
การฝากมาเช็คนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสในกบันิสิตท่ีแต่งกายผิดระเบียบ จึงให้เอาตามมติท่ีประชุมของนิสิตว่าจะมีมาตรการ
อยา่งไร หรือจะเป็นแบบการใชบ้ตัรคิว หรือการเช็คเป็นคณะ โดยดูตามสถานการณ์ 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
เลกิประชุมเวลา 14.30 น. 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ ์ ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


