
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 42/2554 

วนัจันทร์ที่  21  พฤษภาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวนทัธี 
เฟ่ืองฟ,ู  นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั   เสกนาํโชค 
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การประกาศรายช่ือนิสิตใหม่คณะครุศาสตร์ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประกาศรายช่ือนิสิตใหม่คณะครุศาสตร์ท่ีสอบผ่านการคดัเลือก ซ่ึงจะมีนิสิตเขา้มารับ

รายงานตวัเป็นจาํนวนมาก โดยในส่วนของกองทุนกูย้ืมฯ นั้นไดม้อบหมายให้นายอดิศร และนายขวญัชยัตรวจสอบเวบ็ไซต์ของ
กองทุนใหเ้รียบร้อยและเป็นปัจจุบนัดว้ย 

1.2 การปรับขึน้เงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การปรับข้ึนเงินเดือนของพนกังานมหาวิทยาลยั งบประมาณแผน่ดิน โดยมหาวิทยาลยัจะทาํ

การปรับข้ึนเงินเดือนส้ินเดือนพฤษภาคม 2555 น้ี   ซ่ึงประธานฯ ไดแ้นะนาํใหอ้อมเกบ็ไวใ้ชใ้นภายหนา้ดว้ย 
1.3 การเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานกองทุนประจาํสถานศึกษา 

ประธานฯ แจ้งเร่ือง แจ้งเร่ือง  การเข้าร่วมประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้ฏิบัติงานกองทุนประจํา
สถานศึกษา เร่ือง การประชุมเพ่ือสร้างความเขา้ใจกบัสถานศึกษาในการดาํเนินการ กยศ.และกรอ. เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 โดย
มีอาจารยส์ายณั, นายอดิศร และนายขวญัชยัเดินทางไปเขา้ร่วมประชุม ซ่ึง รายละเอียดของกองทุนกยศ. จาํกดัอยูท่ี่รายไดผู้ป้กครอง
รวมกนัไม่เกิน 200,000 บาท และในส่วนของกองทุนกรอ. หลกัเกณฑต่์าง ๆ เหมือนกบั กยศ. เวน้เฉพาะเงินรายไดข้องผูป้กครองท่ี
ไม่เหมือนกนัซ่ึงจะเปิดกวา้งมากกวา่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย) 
 1.4   การเดนิทางนํานิสิตไปศึกษาดูงาน ณ มหาวทิลยัราชภฏัสงขลา และประเทศมาเลเซีย 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางนาํนิสิต จาํนวน 31 คน ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา และ
ประเทศมาเลเซีย ระหวา่งวนัท่ี 5- 7 มิถุนายน 2555  ซ่ึงนิสิตดงักล่าวเป็นนิสิตตวัแทนสาขาวิชา และจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั
นิสิตรุ่นถดัไปท่ีจะตอ้งเดินทางไปเรียนร่วมกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

1.5 การประชุมสภานิสิตสมยัสามญั คร้ังที่ 1 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเปิดประชุมสภานิสิตสมยัสามญั คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม

อาคาร 100 ปี ชั้น 15 เพ่ือช้ีแจงกิจกรรม และพิจารณาโครงการต่าง ๆ กบัสมาชิกสภานิสิตทุกคน และใหเ้ป็นไปตามระเบียบสภานิสิต 
โดยมีท่านอธิการบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดดงักล่าว 

1.6  การสอบพนักงานมหาวทิยาลยั งบประมาณแผ่นดนิ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การสอบพนกังานมหาวิทยาลยั งบประมาณแผ่นดิน ในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2555 โดยในวนั

ดงักล่าวผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ จะนาํตวัแทนนิสิตประจาํสาขาวิชาเดินทางไปศึกษาดูงาน จึงไดม้อบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิ, ผศ.อรียา 
และอาจารยธี์รถวลัย ์เป็นผูค้วบคุมการสอบ และมอบหมายใหน้ายสุนทรดูแลเร่ืองหอ้งสอบและเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการคุมสอบ 

 
 



1.7 การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ของมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะเขา้รับพด

ระราชทานปริญญาบตัรในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2555 โดยผูอ้าํนวยการสํานกัฯ พร้อมดว้ยรองผูอ้าํนวยการ, รองคณบดี 5 คณะ และ
นางสาวช่ืนชีวิน จะเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2555 และไดว้างรายละเอียด
การฝึกซ้อมและลาํดบัท่ีเอกสารต่าง ๆ โดยมอบหมายให้นายสุนทรเป็นผูดู้แลและนาํมาคุยกบัผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ อีกคร้ัง ส่วนการ
รายงานตวับณัฑิต จะเร่ิมรายงานตวัวนัท่ี 14 – 29 กรกฎาคม 2555 การทาํตารางกองเกียรติยศ มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินเป็นผูดู้แล 
ซ่ึงไดจ้ดัทาํเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ มีดงัน้ี 

 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 โรงเรียนมธัยมสาธิต 
 วนัท่ี 21 สิงหาคม 2555 นิสิตกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา 
 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2555 นิสิตกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา ส่วนตารางการฝึกซ้อมผูอ้าํนวยการ

สาํนกัฯ จะคุยกบัสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอีกคร้ังหน่ึง 
1.8 การแต่งตั้งนากยกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ประธานฯ แจ้งเร่ือง พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา จาํนวน 12 ราย  เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ และจะมีการประชุมในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555 น้ี  

1.9 การร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจาํตาํแหน่ง ของมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เขม็วิทยฐานะ และครุยประจาํตาํแหน่ง ของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้มีการแกไ้ขเพียง
เลก็นอ้ยเฉพาะถอ้ยคาํ ซ่ึงไดมี้หนงัสือยนืยนัจะหน่วยงานเจา้ของเร่ืองในการเห็นชอบการแกไ้ขเพ่ิมเติม และสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดเ้สนอไปยงัสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดาํเนินการต่อไปดว้ยแลว้ 

1.10 การจดัโบลิง่การกศุล 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัโบล่ิงการกศุลของคณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่า ในพระบรมราชูปถมัภ ์มหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา โดยสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา และองคก์ารบริหารนิสิต ส่งหน่วยงานละ 2 ทีม ซ่ึงจะจดัแข่งในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2555 น้ี 
 1.11 การเตรียมงานการตรวจประกนัคุณภาพ สํานักกจิการนิสิตนักศึกษา ประจาํปี 2554 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง  การเตรียมงานการตรวจประกนัคุณภาพ สํานกักิจการนิสิตนกัศึกษา ประจาํปี 2554 โดย
จดัแบ่งผูรั้บผิดชอบ ตามองคป์ระกอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเหลือเพียงคู่มือการประเมินตนเองท่ียงัไม่สมบูรณ์เน่ืองจากขอ้มูลบาง
ขอ้มูลยงัมีการแกไ้ขและจะตอ้งนาํรายละเอียดของบทท่ี 2 ไปใส่ลงในบทท่ี 3 ดว้ย ส่วนในองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เหลือเพียงเอกสาร
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 41/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การเดนิทางไปราชการโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปราชการโครงการสมัมนาอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ในวนัท่ี 11 – 14 
พฤษภาคม 2555 ณ อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งมาก 

 



3.2 สรุปจาํนวนผู้สมัครสอบพนักงานมหาวทิยาลยั งบประมาณแผ่นดนิ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การสรุปจาํนวนผูส้มคัรสอบพนกังานมหาวิทยาลยั งบประมาณแผน่ดิน โดยมีผูเ้ขา้สมคัร

สอบทั้งส้ิน 20 คน และจะสอบในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
3.3 การปรับขึน้เงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลยั/อาจารย์ งบประมาณแผ่นดนิ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การปรับข้ึนเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยั/อาจารย ์งบประมาณแผน่ดิน ในอตัรา 15,000 
บาท นั้น โดยจะตอ้งสอบถามจากทางการเงิน/กองบริหารงานบุคคล เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเงินเดือนอีกคร้ังหน่ึง 

3.4 การดูแลบญัชีเงนิสวสัดกิาร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การดูแลบญัชีเงินสวสัดิการหลงัจากท่ีนางสาวณฐัวรรณ์ลาออก โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ จะ

เป็นผูดู้แลไปก่อน และในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการรับเร่ืองเขา้เร่ืองออก มอบหมายใหน้างสาวนทัธี, นายวิเชียร และนาย
ขวญัชยัเป็นผูดู้แล ซ่ึงประธานฯ ไดเ้สนอใหบุ้คลากรในสาํนกัฯ ทุกคน เขียนงานท่ีอยากทาํเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนงานเดิมเป็นงานอ่ืน มา
ใหภ้ายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 น้ีดว้ย 

3.5 การคนืถุงนอน 
นายสุนทร แจง้เร่ือง การติดต่อคืนถุงนอนสาํหรับนกักีฬามหาวิทยาลยั โดยสามารถติดต่อขอคืนไดท่ี้นายสุนทร

เท่านั้น เน่ืองจากจะตอ้งคืนเงินมดัจาํค่าถุงนอนใหก้บันกักีฬาดงักล่าวดว้ย 
3.6 งานกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 

นายอดิศร แจง้เร่ือง การดาํเนินงาน กองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.)มีนิสิตเขา้ลงทะเบียนวนัน้ี – วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2555 เท่านั้น ในส่วนของกองทุน กรอ. มีการดาํเนินการเหมือน กยศ. ทัว่ไป และจะเปิดหลงั 1 มิถุนายน 2555 เป็นตน้ไป 
และมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- ตอ้งไม่เคยกูย้มืกรอ. ปี 2549 
- ตอ้งเป็นนิสิตปี 2555 อายไุม่เกิน 30 ปี (จะกูม้าแลว้หรือไม่เคยกูก้ไ็ด)้ 
- จะตอ้งมีทุกสาขาวิชาท่ีผา่น TQF ซ่ึงขอรบกวนใหน้ายสุนทรเขียนขอ้ความต่าง ๆ ข้ึนระบบของ

กองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา สาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา  
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การมารายงานตวัของนิสิตใหม่ 

นายอดิศร แจง้เร่ือง การมารายงานตวัของนิสิตใหม่ โดยผศ.ชลิตไดส้อบถามว่ามีบุคลากรเขา้มาใหค้าํแนะนาํกบั
นิสิใหม่หรือไม่ 

5.2 การประสานงานตดิตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์งดสูบบุหร่ี 
นายบญัญติั แจง้เร่ือง การประสานงานติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์งดสูบบุหร่ีท่ีทาํเสร็จแลว้ โดยไดน้ดันิสิตท่ีขอ

ซ่อมกิจกรรมใหช่้วยติดตั้ง ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 
5.3 การเดนิทางไปประชุมสมรรถนะ  

นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง การขออนุญาตไปประชุมสมรรถนะพนกังานมหาวิทยาลยั ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว  
ระหวา่งวนัท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2555 โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ใหก้ลบัมาแจง้ในท่ีประชุมและสรุปเป็นรูปเล่มดว้ย 

5.4  การจดัทําคู่มอืการประเมนิตนเอง 
นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การจดัทาํคู่มือรายงานการประเมินตนเอง ซ่ึงยงัไม่สมบูรณ์เน่ืองจากเอกสารและขอ้มูล

ท่ีมอบหมายใหแ้ต่ละบุคคลจดัหานั้นยงัไม่ครบถว้น โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ใหทุ้กคนรีบส่งงานใหน้างสาวช่ืนชีวินโดยด่วน 
 

 



5.5 การนํานิสิตเข้าอดัรายการต ี10 
นายวิเชียร แจง้เร่ือง การนิสิตเขา้ร่วมอดัรายการตี 10 ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 และมีนิสิตท่ีเขา้คดัเลือด

ประกวดนกัร้องอะคาเดม่ี แฟนเทเชีย จาํนวน 2 คน 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัพฤหัสบดทีี่ 14 มถุินายน พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


