
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 23/2554 

วนัจันทร์ที่  19  ธันวาคม  2554 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นางสาวอญัชลี   โพธยารมย,์ นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู, นายสุนทร           
ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์, อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาว
ช่ืนชีวิน  พลายบวั 
เร่ิมประชุมเวลา  09.10 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  รายงานการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี (มณฑลสิบสองปันนา) 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การรายงานการศึกษาดุงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลสิบสองปันนา)  โดยผศ.

สมชาย  รัศมี เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายให้เป็นผูป้ระสานงานกิจกรรมการศึกษาดูงานในคร้ังน้ี รวมถึงการไดมี้โอกาสเขา้เยี่ยมท่าน
อธิการบดีวิทยาลยัเทคนิคสิบสองปันนา เพ่ือเจรจาเร่ืองการส่งนิสิตไปฝึกงาน รวมทั้งการส่งนิสตกลุ่มใหญ่ไปเรียนร่วมกบัทาง
วิทยาลยัเทคนิคสิบสองปันนาดว้ย ระหวา่งวนัท่ี 7 – 10 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดียิง่   

1.2  รายงานการศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัไดม้อบหมายให ้รศ.ดร.บงัอร  เสรีรัตน ์เป็นผูป้ระสานงานกิจกรรมการศึกษา

ดูงานประเทศสิงคโปร์ ระหวา่งวนัท่ี 10 – 12  ธนัวาคม 2554  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดียิง่   
1.3  รายงานการศึกษาดูงาน ณ University  Mahasaraswati  Denpasar  Bali  Indonesia 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง ผศ.ทองเอม  สุ่นสวสัด์ิ ไดม้อบหมายให้ อาจารย ์ดร.ณุศณี  มีแกว้กุญชร สรุปรายงาน

การศึกษาดูงาน ณ University  Mahasaraswati  Denpasar  Bali  Indonesia ระหว่างวนัท่ี 10 – 13  ธนัวาคม 2554  ซ่ึงกิจกรรม
ดงักล่าวประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดียิง่   

1.4  การขออนุมตัจ้ิางบริษทัเอกชนดาํเนินการประชาสัมพนัธ์โดยวธีิพเิศษ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง งานประชาสัมพนัธ์ ไดข้ออนุมติัจา้งบริษทัเอกชนเพ่ือดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ตาม

นโยบายการสร้างภาพลกัษณ์และการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกแทนบริษทัเดิม เน่ืองจากมีราคาสูง และไดด้าํเนินการติดต่อกบัส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ บริษทั มติชน จาํกดั(มหาชน) และ บริษทั ข่าวสด จาํกดั เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ภายนอกตามโครงการดงักล่าว  ซ่ึง
ทั้ง 2 บริษทั เสนอราคามาในจาํนวนท่ีเท่ากนั คือ 300,000 บาท ต่อปี และอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

1.5  ร่างประกาศของมหาวทิยาลยั เร่ืองการใช้งานอาคาร 11 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การ ร่าง ประกาศของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ือง การจดัอาคาร 11 ชั้น 

1,2,7,8 และ 9 เป็นสถานท่ีสนบัสนุนนกัศึกษา ของสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการทอ้งถ่ิน และเป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว ตลอดจนการให้บริการแก่ศิษยเ์ก่าและประชาชนทัว่ไปท่ีประสงค์ใชบ้ริการ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 49/2554 วนัศุกร์ท่ี 9 ธนัวาคม 2554 และความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมของกรรมการสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ วนัพธุท่ี 14 ธนัวาคม 2554 

1.6  การเดนิทางไปประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวทิยาลยั ณ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั จะเดินทางไปประชุม ณ 

สระยายโสม อ.อู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เน่ืองจากมีพิธีเปิดอนุสาวรียส์มเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ดว้ย  
1.7  การจดัทําแผนพฒันาบุคลากร ปี 2554 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง กิจกรรมการพฒันาบุคลากร ปี 2554 โดยความร่วมมือกนัระหว่าง กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล งานประกนัคุณภาพ และหน่วยงานหลกั 14 หน่วยงาน  ซ่ึงท่ีมาของการจดักิจกรรมดงักล่าวมีท่ีมาจาก 



มหาวิทยาลยัฯ ขาดแผนพฒันาบุคลากรในภาพรวมท่ีชดัเจน และยงัไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนในเร่ืองการประเมินตามสมรรถนะ จึงมี
แนวทางในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1.  การจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร (ฉบบัร่าง)   ช่วงเวลา สปัดาห์ท่ี 4 เดือน ธ.ค. 54 
 2.  ประชุมพิจารณาจดัทาํแผนพฒันาบุคลกร (ฉบบัร่าง)  “         ” วนัท่ี  7 – 8 ม.ค. 55 
 3.  การอบรมพนกังานมหาวิทยาลยั จาํนวน 400 อตัรา  “         ” วนัท่ี  8 – 10 ม.ค. 55 
 4.  การอบรมบุคลากรกลุ่มอ่ืนตามสมรรถนะ   “         ” ก.พ. – มี.ค. 55 
 5.  จดัทาํคู่มือ และแนวทางการประเมินผลการทาํงานท่ีชดัเจน “         ” ก.พ. – มี.ค. 55 
1.8   การจดักจิกรรมงานพริาลยั  19  มกราคม  2555 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมวนัพิราลยั สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ในวนัท่ี 18 

– 19  มกราคม  2555 โดนเนน้การจดักิจกรรมท่ีเป็นพิธีการตามแบบแผนปฏิบติั และการจดันิทรรศการการทาํงานภาพรวม เนน้ 
การจดักิจกรรมสู่อาเซียน เช่น การจดันิทรรศการนาํเสนอผลงานเด่น , การแสดงผลงานของนกัศึกษา/ชมรม และการจดัเวทีแสดง/
ประกวด 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การแจกเส้ือสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
ประธานฯ สอบถาม เก่ียวกบัการแจกเส้ือสาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม โดยท่ีประชุมแจง้วา่จะมีการแจกในการ

ประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2555 เพ่ือใส่ร่วมงานเดินเพ่ือสุขภาพ 116 ปี บา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ไม่ม ี
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  

5.1 การรับเอกสารการฝึกภาคสนาม 
ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การนดัรับเอกสารลาเรียนพร้อมคาํสั่งของนกัศึกษาวิชาทหารในการเขา้ฝึกภาคสนาม 

ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 – ปี 5 ระหว่างวนัท่ี 21 – 23  ธนัวาคม 2554 และถา้นกัศึกษาวิชาทหารนายใดไม่มารับจะไม่ให้รับเอกสาร 
เน่ืองจากเป็นการฝึกระเบียบของนกัศึกษาวิชาทหารดว้ย ซ่ึงจะทาํการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบโดยทัว่กนั  

5.2 การอบรมนิสิตทํางาน 
นางสาวณัฐวรรณ์  แจง้เร่ือง  การอบรมนิสิตท่ีผ่านการสัมภาษณ์งาน ในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 

สุริยะ 1 เวลา 16.00 น.  
5.3 การเตรียมงานกจิกรรม แหลง พูด อู้ เว้า 

ประธานฯ สอบถาม เร่ืองการเตรียมงานกิจกรรม แหลง พดู อู ้เวา้ ว่ามีการดาํเนินการอยา่งไรและอยูใ่นขั้นตอนใด 
ซ่ึงนายวิเชียรไดแ้จง้ในท่ีประชุมวา่ไดแ้บ่งหนา้ท่ีไปเรียบร้อยแลว้ ส่วนของเวทีจะเขา้มาติดตั้งในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 และจะเก็บ
ใหแ้ลว้เสร็จในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554  

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
ประชุมคร้ังต่อไป  วนัที่ 26 ธันวาคม 2554 
เลกิประชุมเวลา 10.30 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


