
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 2/2555 

วนัจันทร์ที่  9  กรกฎาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

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

1.1  การจดักจิกรรมรับขวญันิสิตใหม่ 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง การจัดกิจกรรมรับขวญันิสิตใหม่ ประจาํปี 2555 ท่ีผ่านมาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และมอบหมายให้นายกรภทัร์ จดัทาํสรุปภาพกิจกรรมส่งท่ีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั โดยในปีน้ีมี
อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมเขา้มาดูแลนิสิตประจาํสาขาวิชาเป็นจาํนวนมาก และการจดักิจกรรมรอบบ่ายบางสาขาวิชาไม่มีการเวียนซุม้
ต่าง ๆ หรือการเวียนซุม้เฉพาะคณะของตนเอง ซ่ึงดูไม่เหมาะสม จึงใหห้าแนวทางในการแกไ้ขเพ่ือใหอ้ยูใ่นแนวทางเดียวกนั  

1.2 งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบตัร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเตรียมความพร้อมงานซอ้มรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปีการศึกษา 2553 – 2554 

ระหวา่งวนัท่ี 17 – 19 สิงหาคม 2555 ดงัน้ี 
- การฝึกซอ้มตน้แบบ มอบหมายนางสาวช่ืนชีวิน และนายวิเชียร เป็นผูดู้แล  
- การฝึกซ้อมคนกล่าวคาํปฏิญาณ และรายช่ือบณัฑิตในแต่ละวนั รวมถึงการจดัทาํขอ้มูลของบณัฑิตท่ีถวาย

พวงมาลยั โดยจะตอ้งมอบให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งติดตวัไวใ้นวนัรับพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัฯ 
ดว้ย มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินเป็นผูดู้แล 

- มอบหมายให้อาจารยธี์รถวลัยดู์แลเร่ืองตาํรวจท่ีเขา้มาดูแลในช่วงพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบตัร 
เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมามีปัญหาและขอ้สงสยัในหลายเร่ืองเก่ียวกบัการประสานงานต่าง ๆ  

1.3 การจอดรถและสตกิเกอร์จอดรถในมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน นาํเสนอในท่ีประชุมสาํนกังานอธิการบดีเก่ียวกบัสถานท่ี

จอดรถของนิสิตและบุคลากรในส่วนของสํานกักิจการนิสิตนกัศึกษา เน่ืองจากขณะน้ีมีปัญหาเก่ียวกบัการนาํรถจกัรยานยนตข์อง
นิสิตเขา้มาจอดภายในมหาวิทยาลยัฯ เป็นจาํนวนมาก ทาํให้ยากต่อการตรวจสอบ และไดม้อบหมายให้ว่าท่ีร้อยโทบญัญติัสํารวจ
รถจกัรยานยนตข์องนิสิตและบุคลากรท่ีช่วยงานสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาว่ามีทะเบียนใดบา้ง เพ่ือแจง้ให้กบัมหาวิทยาลยัฯ ทราบ
ในเบ้ืองตน้ 

1.4 การส่งรายช่ือนิสิตตวัแทนประจาํสาขาวชิา และรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรมชุดใหม่  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การส่งรายช่ือนิสิตตวัแทนประจาํสาขาวิชา และรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมชุดใหม่และ

ชุดเก่าเพ่ือจดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งต่อไป โดยให้ส่งท่ีสํานกักิจการนิสิตนกัศึกษา ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2555 และมอบหมายให้นายธีร
ถวลัยแ์ละนางสาวช่ืนชีวินเป็นผูดู้แล ส่วนนิสิตตวัแทนประจาํสาขาวิชาไดม้อบใหอ้งคก์ารบริหารนิสิตเป็นผูป้ระสานอีกทางหน่ึงดว้ย 

1.5 การตรวจสุขภาพประจาํปีข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากร  



ประธานฯ แจง้เร่ือง การตรวจสุขภาพประจาํปีขา้ราชการ คณาจารย ์และบุคลากร ในวนัองัคารท่ี 10 กรกฎาคม 
2555 เวลา 07.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยนางสาวอญัชลีแจง้เสริมเก่ียวกบัการเตรียมตวัรับการตรวจ
สุขภาพในคร้ังน้ีดว้ย 

1.6 ตารางการตรวจสอบร้านจาํหน่ายสุรารอบมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหว้่าท่ีร้อยโทบญัญติัสาํรวจและตรวจสอบร้านจาํหน่ายสุราบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลยั ซ่ึงว่าท่ีร้อยโทบญัญติัไดน้าํเอกสารแผนท่ีการสํารวจร้านจาํหน่ายสุราเขา้ท่ีประชุมคร้ังน้ีดว้ย โดยในขั้นตอนต่อไป 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่าง ๆ เขา้มาประชุม ซ่ึงไดม้อบหมายใหอ้าจารยธี์รถวลัย ์และอาจารยพ์รธิภาเป็นผูดู้แล 

1.7 การเดนิทางไปมหาวทิยาลยัประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั โดยใชช่ื้อโครงการ “ประชุมเชิง

ปฏิบติัการปรับปรุงแผนการดาํเนินงานมหาวิทยาลยั” ในระหวา่งวนัท่ี 13 – 15 กรกฎาคม 2555 ณ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  
1.8 การจดังานเกษยีณอายุราชการ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดังานเกษียณอายรุาชการ โยในปีน้ีมีขา้ราชการ คณาจารย ์และบุคลากร ท่ีเกษียณอายุ
ราชการ จาํนวน 18 ท่าน ซ่ึงมีคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา จาํนวน 2 ท่าน คือ อาจารยส์มศรี และ
คุณอาภรณ์ ซ่ึงประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายวิเชียรดาํเนินการเตรียมจดังานเกษียณอายรุาชการในส่วนน้ีดว้ย 

1.9 การสรรหาบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นผู้อาํนวยการโรงเรียนประถมสาธิต 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนประถมสาธิต ซ่ึงจะนาํรายช่ือผูล้ง

สมคัรคดัเลือกเขา้ท่ีประชุมพิจารณาในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2555 น้ี 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การตรวจประกนัคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การตรวจประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา โยไดรั้บ
คะแนนในการตรวจประเมิน 4. 57 และอยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก 

3.2 การจดัขบวนแห่เทียนจาํนําพรรษา ณ วดัศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัแต่งขบวนแห่เทียนจาํนาํพรรษาของนกัศึกษาภาคพิเศษ ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2555 

ณ วดัศรีสุริยวงศาราม จ. ราชบุรี โดยมอบหมายให้อาจารยธี์รถวลัยแ์ละนายวิเชียรตามนายกองคก์ารบริหารนกัศึกษามาคุยเก่ียวกบั
รายละเอียดของงานล่วงหนา้ 

3.3 การปรับปรุงแก้ไขเอกสารการประเมนิตนเองของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
- ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน ปรับปรุงแกไ้ขเอกสารการประเมินตนเอง โดยใหใ้ชค้าํ

วา่ “ปรับปรุงหลงัจากแกไ้ขแลว้” 
3.4 การดูแลและประสานงานจุดซ้อมต่าง ๆ  

ประธานฯ แจง้เร่ือง งานมอบหมายให้บุคลากรภายในสํานกิัจการนิสิตนกัศึกษาดูแลและประสานงานจุดซ้อม 
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินเป็นผูป้ระสานงาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มอบหมายใหน้างสาวนทัธีเป็นผูป้ระสานงาน 
คณะวิทยาการจดัการ  มอบหมายใหน้ายขวญัชยัเป็นผูป้ระสานงาน 
คณะครุศาสตร์   มอบหมายใหน้ายสุนทรเป็นผูป้ระสานงาน 



3.5 การสมคัรคดัเลอืกนักกฬีามหาวทิยาลยั 
นายสุนทร แจง้เร่ือง ตั้งแต่วนัท่ี 10 – 25 กรกฎาคม 2555 จะเป็นการสมคัรคดัเลือกนกักีฬามหาวิทยาลยั โดยนิสิต

จะตอ้งเขา้ไปสมคัรผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกัฯ และในวนัท่ี 26 จะมีการนดัประชุมและนดัทดสอบสมรรถภาพอีกคร้ัง เวลา 17.00 น. ณ 
โรงยมิเนเช่ียม มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

3.6 การกาํหนดเซ็นแบบยนืยนักองทุนเงนิกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การกาํหนดเซ็นสญัญาแบบยนืยนักองทุนเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2555 สาํหรับผู ้

กูต่้อเน่ือง ปี 2 – ปี 5 ตั้งแต่วนัท่ี 10 – 14 และ วนัท่ี 16 – 20 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบติังานกองทุน 
กยศ. อาคตาร 1 ชั้น 3 โดยนิสิตจะตอ้งกรอกขอ้มูลค่าเล่าเรียนเขา้ระบบและปร้ินเอกสารแบบยืนยนั พร้อมลงลายมือช่ือถือเป็นอนั
ส้ินสุดการเซ็นแบบยนืยนัในภาคเรียนน้ี 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การประชุม “การนําเสนอระบบ MIS” การบริจดัการงานสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา  

อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การประชุม “การนาํเสนอระบบ MIS” การบริจดัการงานสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 
โดยจะมีการนาํเสนอหลงัจากเสร็จส้ินการประชุมคณะกรรมการสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา ซ่ึงอาจารยธี์รถวลัยไ์ดข้อใหบุ้คคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งอยูร่่วมการนาํเสนิคร้ังน้ีดว้ย เพ่ือตรวจสอบและยืนยนัการจดัทาํระบบการบริหารจดัการงานของสาํนกัฯ ให้เรียบร้อยก่อน
การปฏิบติังานจริง  
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ  
เลกิประชุมเวลา 10.30 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


