
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 43/2554 

วนัพฤหัสบดทีี ่ 14  มถุินายน  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

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

1.1  การมอบหมายงานและการเตรียมงานตามปฏิทินกจิกรรมนิสิต 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายงานและการเตรียมงานตามปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ โดยเร่ิมดงัน้ี 

วนัท่ี 16 -17 มิถุนายน 2555 เป็นการตรวจสุขภาพสาํหรับนิสิตใหม่ งานอนามยัเป็นผูรั้บผิดชอบวนัท่ี 
วนัท่ี  18 – 19 มิถุนายน 2555 เป็นการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการประชุมผูป้กครอง ซ่ึงมอบหมายงาน 
ดงัน้ี 

  -  นายอดิศร รับผดิชอบเร่ือง การเปิด MV , Power point และการปรับเปล่ียนเน้ือหาและ
รายละเอียดต่าง ๆ ใน Power point รวมถึงการเตรียมหนงัสือเส้นทางสู่บณัฑิตทั้ง 4 คณะ และเล่มปริญญานิพนธ์สําหรับท่าน
อธิการบดีดว้ย 

  -  นายขวญัชยั  รับผิดชอบเร่ือง  พิธีกรร่วมกบัอาจารยธี์รถวลัยแ์ละอาจารยพ์รธิภา โดยเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี  18, 19, และวนัท่ี 24 มิถุนายน 2555 

  -  นางสาวช่ืนชีวิน, นางสาวนัทธี และว่าท่ีร้อยโทบัญญติั รับผิดชอบเร่ือง  การเตรียม
เอกสาร/การจดัวางเอกสารและกระเป๋าสาํหรับนิสิตใหม่ และดูแลเร่ืองการเขา้หอ้งประชุมของนิสิต 

  -  นายวิเชียร  และอาจารยสุ์รศกัด์ิ  รับผิดชอบเร่ือง  การจดันิสิตเขา้หอ้งประชุมในส่วนของ
บริเวณใตอ้าคาร 1 ชั้น 1 ในส่วนของอาจารยธี์รถวลัยดู์แลการจดันิสิตบนหอ้งประชุม 

  -  อาจารยส์ายณั  รับผดิชอบเร่ือง  การดูแลอาจารยผ์ูใ้หญ่ 
  -  นางสาวช่ืนชีวิน  รับผิดชอบเร่ือง การจดัสวสัดิการสําหรับอาจารยท่ี์เขา้ร่วมงาน และ

ประสานกบัท่านรองอธิการบดีเร่ืองของวพ.คลีนิค 
  -  นางสาวนทัธี  รับผิดชอบเร่ือง  การทาํหนงัสือเชิญท่านอธิการบดี , อาจารยสุ์ทิพยพ์ร และ

ผศ.ลาวลัย ์ เพ่ือเป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งจดัทาํประกาศรับนอ้งและประชุมเชียร์ใหม่พร้อมให้ท่าน
อธิการบดีลงนามใหเ้รียบร้อยดว้ย 

  -  นายวิเชียร  รับผดิชอบเร่ือง  การจดัทาํเส้ือสาํหรับนิสิตใหม่โดยใหป้ระสานกบัอาจารยสุ์ร
ศกัด์ิวา่จะแจกอยา่งไรใหเ้ร็วท่ีสุด และจดัทาํบตัรตดัคะแนนความประพฤติ และบตัรบนัทึกความดีดว้ย 

  -  นายสุนทร  รับผิดชอบเร่ือง  การติดตามเร่ืองการจดัทาํบาโคท้ของนิสิตใหม่เอาลงใน
เอกสารท่ีท่านรองอธิการบดีจะตอ้งกล่าว และจะใหนิ้สิตรับท่ีไหนอยา่งไร 

ในวนัท่ี 18 และ 19 มิถุนายน 2555 จะมีวงดนตรี 2 วง เพ่ือบรรเลงใหก้บันิสิตใหม่และผูป้กครอง  
 วนัท่ี  5  มิถุนายน 2555 วนัไหวค้รู ณ อาคาร 1 ชั้น 4 แบ่งเป็นคณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
 



รอบเช้า 
  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ 

รอบบ่าย 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ คณะ วิทยาการจดัการ 

วนัท่ี  7  กรกฎาคม  2555 กิจกรรมรับนอ้งใหม่ โยในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 จะมีการแจกเส้ือให้กบั
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือใส่เขา้ร่วมงานกิจกรรมดงักล่าว โบมอบหมายใหน้ายอดิศร และอาจารยสุ์รศกัด์ิเป็นผูรั้บผดิชอบ 

วนัท่ี  28 กรกฎาคม 2555 วนัแห่เทียนจาํนาํพรรษา ณ วดัศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี 
วนัท่ี  1  สิงหาคม  2555  วนัแห่เทียนจาํนาํพรรษา ณ วดัโดยรอบมหาวิทยาลยัฯ 
วนัท่ี  9  สิงหาคม 2555  กิจกรรมเปิดโลกชมรม 
วนัท่ี  11  สิงหาคม  2555  กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
วนัท่ี  31 สิงหาคม – วนัท่ี 2 กนัยายน  2555 กิจกรรมอบรมผูน้าํนิสิต รุ่นท่ี 21/2555 
วนัท่ี  15 - 17 ธนัวาคม  2555 กิจกรรมอบรมผูน้าํนิสิต รุ่นท่ี 22/2555 
วนัท่ี 5 – 14  กนัยายน  2555 การแข่งขนักีฬาภายในและพิธีเปิด-ปิดกีฬาภายใน 
วนัท่ี  4  ธนัวาคม 2555  วนัพอ่แห่งชาติ 
วนัท่ี  28  ธนัวาคม  2555 กิจกรรมวนัพระเจา้ตากดสินมหาราช 

1.2 การเตรียมงานรับพระราชทานปริญญาบตัร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเตรียมงานรับพระราชทานปริญญาบตัร โดยมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จฯ จะเขา้รับ

พระราชทานปริญญาบตัร ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   -  วนัท่ี 21 สิงหาคม 2555 ซ่ึงมีการนดัประชุมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 

2555 โดยมีผูอ้าํนวยการสํานักฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และนางสาวช่ืนชีวินเดินทางไปเขา้ร่วม
ประชุม 

-  การเปิดซองสําหรับร้านท่ีเขา้มาเสนอโต๊ะจีนงานราตรีบณัฑิต จาํนวน 450 โต๊ะ ประมาณส้ินเดือน
มิถุนายน 2555  มอบสุนทร ประกาศลงเวบ็ไซต ์

-  การจดัทาํคาํสัง่ตน้แบบ และกองเกียรติยศ มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินเป็นผูดู้แล 
-  การรับรายงานตวับณัฑิต  มอบหมายใหน้ายสุนทรเป็นผูดู้แล 
-  บตัรติดหนา้อกสาํหรับบณัฑิต มอบหมายใหน้ายอดิศรเป็นผูดู้แลและประสานงานกบัสาํนกัส่งเสริม

และงานทะเบียน 
-  ประสานกบัดนตรีและนกัร้อง มอบหมายใหน้ายวิเชียรเป็นผูดู้แล 
-  การแจกของท่ีระลึกมอบหมายใหน้างสาวนทัธีเป็นผูดู้แล 
-  การจดัผงัโตะ๊จีนมอบหมายใหน้ายขวญัชยัและนายอดิศรเป็นผูดู้แล 
-  ส่ือโสตฯ ต่าง ๆ มอบหมายใหน้ายสุนทรเป็นผูดู้แล 
-  จุดรับข้ึนโตะ๊ราตรีบณัฑิตมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีใหม่เป็นผูดู้แล 
-  การจราจรมอบหมายใหว้า่ท่ีร้อยโทบญัญติัและนกัศึกษาเป็นผูดู้แล 
-  บตัรติดโตะ๊ราตรีบณัฑิตมอบหมายใหน้ายสุนทรเป็นผูดู้แล 
-  การจดัทาํหนงัสือคู่มือบณัฑิตมอบหมายใหน้างสาวนทัธี และนายสุนทรเป็นผูดู้แล 

1.3 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การนดัประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 โดยจะมีการแจกเส้ือ

สาํหรับใส่ในกิจกรรมรับนอ้งใหม่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2555 น้ีดว้ย 
 
 
 



 1.4   การส่งรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา และรายช่ือตวัแทนนิสิตประจาํสาขาวชิา 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การส่งรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา และรายช่ือตวัแทนนิสิตประจาํสาขาวิชา โดยไดใ้หค้ณะทั้ง 4 
คณะจดัส่งรายช่ือใหเ้รียบร้อยในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 

1.5 การวางแผนเกีย่วกบัมาตรการร้านเหล้ารอบมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การวางแผนเก่ียวกบัมาตรการร้านเหลา้โดยรอบมหาวิทยาลยั ซ่ึงอาจารยพ์รธิภา แจง้เก่ียวกบั

เร่ืองน้ีคือ ไดข้อให้อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมช่วยในการสาํรวจอีกคร้ัง และใหส่้งภายในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 น้ี ละจะมีโครงการ
อบรมนิสิต 2 มหาวิทยาลยัฯ คือ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จฯ และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มหาวิทยาลยั ละ 50 คน โดย
ประธานไดม้อบหมายใหอ้าจารยพ์รธิภา และอาจารยธี์รถวลัยเ์ป็นผูดู้แล 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 42/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การตรวจประกนัคุณภาพภายในสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การตรวจประกนัคุณภาพภายในสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดยมีกาํหนดการตรวจในวนัท่ี 
15 มิถุนายน 2555 แต่เน่ืองจากบิดาของประธานในการตรวจประกนัฯ เสียชีวิตจึงขอยา้ยวนัในการตรวจเป็นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2555 
โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินเดินทางนาํพวงหรีดไปมอบให ้

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การรายงานความคบืหน้าการจดัจดัสถานที่ 

นายวิเชียร แจง้เร่ือง การจดัสถานท่ีสาํหรับตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ไดจ้ดัเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และในวนัท่ี 
23 มิถุนายน 2555 สถาบนัขงจ้ือจะมีการทดสอบวดัความรู้ขั้นพ้ืนฐานของนกัศึกษาจีน  

5.2 การรายงานความคบืหน้าการจดัทําสมุดกจิกรรมนิสิต 
นางสาวนทัธี  แจง้เร่ือง  การจดัทาํสมุดกิจกรรมสําหรับนิสิตใหม่พร้อมปกพลาสติก โดยบริษทัจะขอส่งสมุด

กิจกรรมก่อนเพ่ือแจกให้กบันิสิตใหม่ในพิธีปฐมนิเทศและจะนาํปกพลาสติกมาจดัส่งให้ในรอบหลงั ส่วนเร่ืองหนงัสือกิจการบา้น
สมเดจ็นั้นจดัส่งเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

5.3 การจดัเตรียมเอกสารสําหรับการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
นางสาวช่ืนชีวิน  แจง้เร่ือง  การจดัเตรียมเอกสารสาํหรับรับการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสาํนกั

ฯ เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เหลือตรวจทานเอกสารบางรายการเท่านั้น 
5.4  การเคลยีร์เอกสารกฬีา 

นายสุนทร  แจง้เร่ือง  ขณะน้ีอยูใ่นช่วงของการเคลียร์เอกสารกีฬาท่ีจะตอ้งเบิกจ่ายใหท้นักาํหนดเวลาท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

 
 

 



5.5 การนํานิสิตเข้าร่วมรับเสดจ็ฯ 
นายขวญัชยั  แจง้เร่ือง  การนาํนิสิต จาํนวน 50 คน เขา้ร่วมรับเสด็จฯ พระเจา้วรวงศ์เธอพระองค์เจา้ศรีรัศม์ิ     

พระวรชายา ณ ธนาคารไทยพาณิชยส์ํานกังานใหญ่ ในวนัท่ี 14  มิถุนายน 2555  เวลา 16.00 – 22.00 น. โดยมีอาจารยสุ์รศกัด์ิเป็น
ตวัแทนผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ เดินทางไปดว้ย 

5.6 การรายงานตวันักศึกษาวชิาทหาร 
ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั  แจง้เร่ือง  การรับรายงานตวันกัศึกษาวิชาทหารส้ินสุดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และในวนัท่ี 26 

มิถุนายน 2555 จะเป็นวนัต่อตา้นยาเสพติดสากล ซ่ึงโครงการดงักล่าวเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เหลือเพียงให้อาจารยพ์รธิภา
ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

5.7 การเดนิทางไปร่วมอบรมสมรรถนะบุคลากร 
นางสาวอญัชลี  แจง้เร่ือง  ไดเ้ขา้ร่วมโครงการการอบรมสมรรถนะบุคลากรสายสนบัสนุน โดยไดท้าํการสรุป

เป็นเอกสารเรียบร้อยแลว้ และในส่วนของการตรวจสุขภาพนิสิตไดข้อรายช่ือนิสิตทาํบอร์ดติดบาโคท้นิสิตใหม่เพ่ือใชค้น้หาในการ
ตรวจสุขภาพดว้ย 

5.8 การสัมภาษณ์กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษาและการนัดประชุมนิสิตกองทุน 
นายอดิศร  แจ้งเร่ือง  การสัมภาษณ์นิสิตท่ีสนใจขอกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษารอบแรก ในวนัท่ี 7 – 11 

มิถุนายน 2555 โดยมีนิสิตท่ีสนใจเขา้รับการสมัภาษณ์ 1,036 ราย และไม่มาสมัภาษณ์ 288 ราย ซ่ึงในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555 น้ี ไดน้ดั
นิสิตท่ีสนใจขอกูย้ืมเงินทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษาเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยไดเ้ชิญวิทยากรจากกองทุนกูย้ืมฯ 
สาํนกังานใหญ่ มาใหค้วามรู้กบันิสิตดว้ย 

5.9 การปิดปรับปรุงห้องบริการออกกาํลงักาย 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ  แจง้เร่ือง  การปิดปรับปรุงห้องบริการออกกาํลงักาย ตั้งแต่วนัท่ี 17 เป็นตน้ไป และจะนาํนิสิต

สาขาวิชาพละศึกษามาช่วยในการขนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือทาํการปรับปรุง โดยให้ว่าท่ีร้อยโทบญัญติัจดัเตรียมส่ิงของท่ีจะยา้ยให้
เรียบร้อย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 25 มถุินายน พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


