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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การร่ วมพิธีเปิ ดงานทหารองค์ รักษ์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ และนายสุ นทรเดินทางไปร่ วมพิธีเปิ ดงานทหารองค์รักษ์
ณ ถนนเกียกกาย โดยมีรศ.ดร.พรพิพฒั น์ ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร เดินทางเข้าร่ วมพิธีดงั กล่าวด้วย ในวันอังคารที่ 20
มีนาคม 2555
1.2 การเข้ าเฝ้ ารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปเข้าเฝ้ ารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมารฯ ของรศ.
ดร.บังอร ซึ่ งเป็ นตัวแทนของท่านอธิ การบดี เพื่อถวายเงินเนื่องในงานพิธีรับพระราชทานปริ ญญาบัตร เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 55 ที่ผา่ น
มา
1.3 การหักเงินโครงการกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การหักเงินโครงการสํารองเลี้ยงชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร โดยจะทําการหักเงินใน
สิ้ นเดือน มี.ค. 55 นี้ สําหรับบุคลากรคนใดที่ยงั ไม่ได้สมัครให้ติดต่อสมัครได้ที่กองบริ หารงานบุคคล
1.4 การรับผิดชอบงานในการแข่ งขันกีฬาบุคลากร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การได้มอบหมายในงานแข่งขันกีฬาบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่ งสํานักฯ ได้
รับผิดชอบ 2 งาน คือ การจัดหาที่พกั และงานพยาบาล และจะเดินทางเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาในวันที่ 14 – 20 พ.ค. 55
1.5 การประชุ มสภามหาวิทยาลัยครั้งสุ ดท้ าย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งสุ ดท้ายของคณะกรรมการชุดปั จจุบนั นั้น ได้เสร็ จสิ้ นลง
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 55 โดยมีเรื่ องของสํานักฯ เข้าด้วยจํานวน 1 เรื่ อง คือ การขออนุมตั ิการใช้เงินบํารุ งกีฬา ซึ่ งในที่ประชุมอนุมตั ิเป็ น
ที่เรี ยบร้อย
1.6 เหตุเพลิงใหม่ โรงอาหารอาคาร 12 ชั้น 1
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง เหตุเพลิงไหม้โรงอาหาร อาคาร 12 ชั้น 1 โดยทางมหาวิทยาลัยจะทําการสอบสวนให้ถึง
ที่สุด
1.7 การย้ ายสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การย้ายสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เนื่ องจากจะทําการรื้ อถอนอาคาร 2 อาคาร คือ อาคาร
ดนตรี และอาคารเกษตรศาสตร์ ซึ่ งขณะนี้กาํ ลังทําการย้ายอุปกรณ์การเรี ยนไปที่อาคารศีตลาคารก่อน และในเวลาเดียวกันสาขาวิชา
ดนตรี กไ็ ด้ทาํ การย้ายอุปกรณ์เครื่ องดนตรี ข้ ึนอาคาร 27ด้วย
1.8 การประชุ มคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยและประธานสาขาวิชา ในวันที่ 6 – 7
เม.ย. 55 โดยสํานักฯ จะเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 6 เม.ย. 55 ด้วย และในวันที่ 9 – 13 พ.ค. 55 คณะกรรมการอํานวยการ
มหาวิทยาลัยจะเดินทางไปราชการที่ประเทศจีน ซึ่ งการเดินทางไปเชียงคานของอาจารย์ที่ปรึ กษาต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

1.9 การประเมินผลของ ส.มศ.
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประเมินผลตนเองของมหาวิทยาลัยที่ส่งให้กบั ส.มศ. อยูใ่ นระดับ ดี คือ 4.24 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับคะแนนสู งสุ ด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 3 คืองานวิจยั
1.10 เลือ่ นการตรวจรับรองหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเลื่อนการตรวจรับรองหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต จากในวันที่ 19 มี.ค. 55 เป็ นเดือน
เม.ย. 55 เพื่อจัดเตรี ยมความพร้อมในการรับการตรวจและเรื่ องเร่ งด่วนที่จะต้องดําเนินการ คือ ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
1.11 การเลือกตั้งนายกองค์ การบริหารนิสิตและประธานสโมสรนิสิต 4 คณะ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริ หารนิ สิตและประธานสโมสรนิ สิต 4 คณะ ในวันที่ 21 มี.ค.
55 โดยมอบหมายให้นายสุ นทร และนายวิเชียรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
1.12 การเดินทางไปราชการเพือ่ ควบคุมตัวแทนนิสิตศึกษาดูงานและส่ งมอบงาน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมนิสิตองค์การบริ หารนิสิต สโมสรนิสิต เพื่อศึกษาดูงาน
และส่ งมอบงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพรฑณา รี สอร์ ท จ.เพชรบุรี ในวันที่ 23 – 25 มี .ค. 55 โดยมอบหมายให้
นางสาวชื่นชีวินประสานงานกับรองคณบดี และนายวิเชียรจัดเตรี ยมของที่ระลึก
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 34/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ข้อ 5.2 การสัมภาษณ์นิสิตเพื่อขอรับทุน เป็ นการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อ
ทํางานในส่ วนของสํานักคอมพิวเตอร์
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดการแข่ งขันกีฬาระหว่ างสํ านักกิจการนิสิตฯและตัวแทนองค์ การนิสิต สภานิสิต และสโมสรคณะ 4 คณะ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างสํานักกิจการนิสิตฯและตัวแทนองค์การนิสิต สภานิสิต
และสโมสรคณะ 4 คณะ ในวันที่ 17 มี.ค. 55 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
3.2 การรับบริจาคโลหิต
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การสรุ ปผลการรับบริ จาคเลือดของธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ผ่านไปด้วยความ
เรี ยบร้อย โดยมีผเู ้ ข้ารับการบริ จาคเลือดเป็ นคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 420 คน และเลือดที่สามารถใช้ได้มีมากถึง 196 คน
3.3 การประชุมอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมนอกสถานที่ โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินส่ ง
หนังสื อเชิญประชุมนอกสถานที่ เพื่อสํารวจและสอบถามการเข้าร่ วมประชุม สําหรับจัดเตรี ยมที่พกั และเอกสารการประชุม
3.4 การประชุมตัวแทนสํ านักงานเขต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมตัวแทนสํานักงานเขต และเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ในวันที่ 29 มี.ค. 55 โดยมอบหมาย
นายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแลเรื่ องของว่างและนํ้าดื่ม
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 การทําแผนปฏิบตั งิ านบุคลากร
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การขอให้บุคลากรภายในสํานักฯ จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานในส่ วนงานที่รับผิดชอบ
และส่ งในวันจันทร์ที่ 26 มี.ค. 55 เพื่อนําไปประกอบการทําแผนการปฏิบตั ิงานประจําปี และสําหรับรอรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในสํานักฯ
4.2 การจัดทําเล่ มผลการดําเนินงานประจําปี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําเล่มผลการดําเนินงานประจําปี 2554 มอบหมายให้นางสาวนัทธีรับผิดชอบซึ่ ง
จะต้องเสร็ จสิ้ นภายในเดือนเม.ย. 55 โดยด้านหลังให้ลงภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดาํ เนินการผ่านมาแล้วในท้ายเล่มด้วย

4.3 การอบรมสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์
นางสาวนัทธี เสนอเรื่ อง การจัดอบรมการทําเอกสารสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ เนื่องจากปั จจุบนั ได้มีหน่วยงาน
บางหน่วยงานกได้ดาํ เนินการดังกล่าวแล้ว และหลังจากสิ้ นเดือนมี.ค. 55 ทุกหน่วยงานจะต้องดําเนินการด้านเอกสารในระบบ
ดังกล่าว จึงได้ขอให้ที่ประชุมทําการหาวันเพื่ออบรมโดยจะให้นายสุ นทรเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ในการดําเนินการอธิบายถึงขั้นตอนและ
วิธีการคร่ าว ๆ ก่อน เพื่อรอให้บริ ษทั วิชนั่ เน็ต มาร่ วมอบรมให้อีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมลงความเห็นเป็ นวันที่ 26 มี.ค. 55 เวลา
13.00 น.
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การประชุ มกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิ ศร แจ้งเรื่ อง การได้รับหนังสื อเชิ ญประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการเข้าร่ วมประชุ ม
กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ในวันที่ 27 – 28 มี.ค. 55 ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.นครปฐม และมีค่าลงทะเบียน จํานวน 1,900 บาท
5.2 การเสนอทําป้ ายห้ ามสู บบุหรี่
ว่ า ที่ ร้ อ ยโทบัญ ญัติ แจ้ง เรื่ อ ง การเสนอป้ ายการรณรงค์ง ดสู บ บุ ห รี่ โดยใช้เ ป็ นแบบป้ ายอคิ ลิ ค เพื่ อ ติ ด
ประชาสัมพันธ์โดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเรื่ องแจ้งเพิ่มเติม ดังนี้
- การฝึ กภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อย
- การเข้าประชุมแทนผูอ้ าํ นวยการสํานักฯและนายวิเชียรที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ในวันที่ 22 มี.ค. 55
5.3 การรับสลิปค่ าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2554
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การรับสลิปค่าเทอม ภาคเรี ยนที่ 2/2554 โดยจะหมดเขตรับในวันที่ 23 มี.ค. 55 นี้
5.4 ระบบแอร์ รถยนต์ HONDA JAZZ
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง ระบบแอร์ รถยนต์ HONDA JAZZ ไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทําการส่ งซ่ อม
โดยเร็ ว
5.5 การประชุ มเพือ่ เสริมสร้ างศักยภาพบุคลากร
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การเข้าร่ วมประชุมเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 17 – 19 มี.ค. 55 ณ
โรงแรมกาญจนธารา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยในวันที่ 18 มี.ค. 55 ได้มีการแบ่งกลุ่มปฏิ บตั ิการ “การเขี ยนพฤติกรรมการ
แสดงออกตามสมรรถนะต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุ น และของพนักงานราชการ โดยการ
ประเมินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นรู ปแบบใหม่ ซึ่ งตามโครงสร้างและตําแหน่งของ สกอ. แล้ว คือ นักแนะแนวการศึกษา และ
นักวิชาการศึกษา (นักวิชาการสาธารณสุ ข,นักวิชาการกองทุนฯ,ธุรการ) ส่ วนเรื่ องการเดินทางไปประชุมแผนปฏิบตั ิงาน ณ อัมพวา
ในวันที่ 31 มี.ค.55 – 1 เม.ย. 55 นั้นได้ประสานเรื่ องที่พกั เรี ยบร้อยแล้ว
5.6 การนําทีมแข่ งขันประกวดหุ่นยนต์
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การนําทีมนิ สิตเข้าร่ วมแข่งขันประกวดหุ่ นยนต์ เมื่ อวันที่ 19 มี .ค. 55 นั้น โดยมี
อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาพูดถึงบ้านสมเด็จฯ ในด้านดีและกล่าวว่าจะพัฒนาได้ไกล
กว่านี้แน่นอน พร้อมทั้งเพิม่ เติมงานอื่น ๆ ดังนี้
- การปรับปรุ งห้อง โดยประมาณสัปดาห์ถดั ไปอาจจะได้ราคาที่แน่นอน เพื่อทําการตรวจสอบและพิจารณา
อีกครั้งหนึ่งก่อนการเสนอขออนุมตั ิงบประมาณในการดําเนินงานปรับปรุ ง
- ระบบ MIS จะเริ่ มเข้ามาที่สาํ นักฯ ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

