
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 3/2555 

วนัจันทร์ที่  16  กรกฎาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พทุธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ, นางสาวช่ืนชีวิน  
พลายบวั, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู,  นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, ว่าท่ีร้อยโท
บญัญติั   เสกนาํโชค, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก 
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, นางสาวอญัชลี โพธยารมย ์
เร่ิมประชุมเวลา  09.10 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การจดัปฐมนิเทศนิสิตรอบพเิศษ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบพิเศษ ในวนัจนัทร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ณ หอ้งประชุมแกว้

มรกต ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. โดยมอบหมายใหน้างสาวนทัธีเป็นผูดู้แลและทาํหนงัสือขอใชห้อ้งประชุมดงักล่าว 
1.2 การย้ายห้องทํางานศูนย์เวชศึกษาป้องกนั 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การยา้ยสถานท่ีทาํงานของศูนยเ์วชศึกษาป้องกนัลงมาชั้น 2M โดยมอบหมายให้อาจารย ์
พรธิภาเป็นผูค้วบคุมดูแล และขณะน้ีพระราชบญัญติัการสูบบุหร่ีในสถานศึกษาออกมาแลว้ให้ตรวจสอบและนาํมาประชาสัมพนัธ์
ใหก้บันิสิตนกัศึกษาทราบ การยา้ยตูบ้ริเวณหนา้หอ้งมอบหมายใหน้ายสุนทรยา้ยไปไวบ้ริเวณหนา้หอ้งเทคนิคการแพทย ์

1.3 คาํส่ังงานพระราชทานปริญญาบตัร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํคาํสัง่งานพระราชทานปริญญาบตัรในส่วนของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดยให้

ทบทวนและปรับแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2555 เพ่ือนาํส่งสาํนกังานอธิการบดีจดัทาํคาํสัง่ของมหาวิทยาลยัต่อไป 
1.4 การประชุม 4 สภา  

ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัฯ จะจดัการประชุม 4 สภา ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็น
ตน้ไป โดยในช่วงเชา้จะเป็นการประชุม 4 สภา ส่วนรอบบ่ายจะเป็นการประชุมคณะกรรมการภาสาํนกั และหน่วยงานต่าง ๆ และได้
มอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินตรวจสอบเอกสารของงานประกนัท่ีจะนาํเขา้ท่ีประชุมสภาสาํนกัฯ ดว้ย  

1.5 การรับเป็นตวัแทนกณัฑ์เทศทศชาต ิ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา รับเป็นตวัแทนกณัฑ์เทศทศชาติเพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร ระหวา่งวนัท่ี 17 – 20 กรกฎาคม 2555 โดยจะเร่ิมเดินขบวนออกจากมหาวิทยาลยัฯ ในวนัองัคารท่ี 17 กรกฎาคม 2555 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปยงัหอประชุมราชแพทยาลยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

1.6 การรับรายงานตวับณัฑติ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การรับรายงานตวับณัฑิต จะเร่ิมในวนัท่ี 17 – 29 กรกฎาคม 2555 โดยนายสุนทรแจง้ขั้นตอน 

ดงัน้ี 
1. ชาํระเงินค่าดาํเนินการฝึกซอ้ม 
2. ติดรูปบนบตัรขอเฝ้าฯ 
3. บนัทึกขอ้มูลภาวการณ์มีงานทาํ ซ่ึงบณัฑิตสามารถเขา้ไปลงขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง 
4. การลงลายมือช่ือยนืยนัการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 
 



1.7 การตรวจประเมนิมหาวทิยาลยัฯ โดย ส.มศ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การตรวจประเมินมหาวิทยาลยัฯ โดยคณะกรรมการจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ในวนัท่ี 23 – 25 กรกฎาคม 2555 และไดม้อบหมายใหน้ายวิเชียรรวบรวมเอกสารโครงการและมอบหมาย
ใหน้างสาวช่ืนชีวินประสานงานกบัคณะทั้ง 4 คณะเพ่ือจดัเตรียมเอกสารสาํหรับรองรับการตรวจดว้ย  

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 งานกองทุนเงนิกู้ยมืเพือ่การศึกษา 

นายอดิศร แจง้เร่ือง การประกาศรายช่ือนิสิตท่ีผา่นการสัมภาษณ์และไดรั้บการกูย้มืเงินทุนเพ่ือการศึกษา ในวนัท่ี 
24 กรกฎาคม 2555 ส่วนนิสิตระดบัชั้นปีท่ี 2 – ปี 5 รายเก่านั้น มีการกระตือรือร้นท่ีจะดาํเนินการส่งเอกสาร 95 – 99 % ส่วนนิสิตท่ี
เอกสารไม่ครบถว้นให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมได ้และท่ียงัเป็นปัญหาอยู่คือนิสิตรายเก่าไม่สามารถลงทะเบียนเน่ืองจากเลยเวลาในการ
ลงทะเบียนแลว้ จึงจะตอ้งประสานงานกบังานกองทุนเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั “ ประเดน็เร่ืองการเช็คกจิกรรมนิสิต” 

อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง การเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั โดยมีประเด็นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมนิสิต คือ การเช็คกิจกรรมของนิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ –โฆษณา ซ่ึงอาจารยสิ์ทธิศกัด์ิ ขอทราบเก่ียวกบัการเช็คกิจกรรม 
เน่ืองจากการทาํกิจกรรมท่ีสาขาวิชาควรใหส้าขาวิชาเช็คกิจกรรมใหนิ้สิตเองไดห้รือไม่ ซ่ึงรองคณบดี และคณาจารยท่ี์เขา้ร่วมประชุม
ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวด้วย 

5.2 การนําระบบทะเบยีนขึน้เวบ็ไซต์ 
นายสุนทร แจง้เร่ือง สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจ้ดัทาํระบบการรายงานตวับณัฑิตข้ึนเวบ็ไซตห์์น

ท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยใหเ้ขา้ระบบ mis.bsru.ac.th 
5.3 การร่วมกจิกรรมเน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ 

ประธาน แจง้เร่ือง การส่งนิสิตเขา้ร่วมกิจกรรมพิธีสวดมนตข์า้มคืนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในช่วงเยน็วนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2555 จนถึงรุ่งข้ึนวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2555 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิ และนาย
วิเชียรเป็นผูค้วบคุมดูแลนิสิตท่ีเข่าร่วมกิจกรรม จาํนวน 300 คน และในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30 น. มอบหมายใหอ้าจารย์
ธีรถวลัยแ์ละนายกรภทัร์ นาํนิสิต จาํนวน 60 คน เขา้ร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะ จุดเทียนชยัถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติ ณ บริเวณมณฑลพิธี ทอ้งสนามหลวง 

5.4 การถวายเทียนจาํนําพรรษา ณ วดัศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปถวายเทียนจาํนาํพรรษา ณ วดัศรีสุริยวงศาราม จ. ราชบุรี ในวนัอาทิตยท่ี์ 29 

กรกฎาคม 2555 โดยจะออกเดินทางจากมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ  



เลกิประชุมเวลา 09.50 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


