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 อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นายสุนทร ปาละพนัธ์ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.15 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การร่วมพธีิเปิดงานทหารองค์รักษ์ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การมอบหมายใหอ้าจารยสุ์รศกัด์ิ และนายสุนทรเดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานทหารองครั์กษ ์

ณ ถนนเกียกกาย โดยมีรศ.ดร.พรพิพฒัน์  ประธานสภาคณาจารยแ์ละบุคลากร เดินทางเขา้ร่วมพิธีดงักล่าวดว้ย ในวนัองัคารท่ี 20 
มีนาคม 2555 

1.2 การเข้าเฝ้ารับเสดจ็สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกฏุราชกมุารฯ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปเขา้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ ของรศ.

ดร.บงัอร ซ่ึงเป็นตวัแทนของท่านอธิการบดี เพ่ือถวายเงินเน่ืองในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร เม่ือวนัท่ี 12 มี.ค. 55 ท่ีผา่น
มา 

1.3 การหักเงนิโครงการกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การหกัเงินโครงการสาํรองเล้ียงชีพ ของคณาจารยแ์ละบุคลากร โดยจะทาํการหกัเงินใน

ส้ินเดือน มี.ค. 55 น้ี สาํหรับบุคลากรคนใดท่ียงัไม่ไดส้มคัรใหติ้ดต่อสมคัรไดท่ี้กองบริหารงานบุคคล 
1.4 การรับผดิชอบงานในการแข่งขนักฬีาบุคลากร 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การไดม้อบหมายในงานแข่งขนักีฬาบุคลากร ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ซ่ึงสาํนกัฯ ได้
รับผดิชอบ 2 งาน คือ การจดัหาท่ีพกั และงานพยาบาล และจะเดินทางเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในวนัท่ี 14 – 20 พ.ค. 55  

1.5 การประชุมสภามหาวทิยาลยัคร้ังสุดท้าย 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมสภามหาวิทยาลยัคร้ังสุดทา้ยของคณะกรรมการชุดปัจจุบนันั้น ไดเ้สร็จส้ินลง

เม่ือวนัท่ี 15 มี.ค. 55 โดยมีเร่ืองของสาํนกัฯ เขา้ดว้ยจาํนวน 1 เร่ือง คือ การขออนุมติัการใชเ้งินบาํรุงกีฬา ซ่ึงในท่ีประชุมอนุมติัเป็น
ท่ีเรียบร้อย 

1.6 เหตุเพลงิใหม่โรงอาหารอาคาร 12 ช้ัน 1 
ประธานฯ แจง้เร่ือง เหตุเพลิงไหมโ้รงอาหาร อาคาร 12 ชั้น 1 โดยทางมหาวิทยาลยัจะทาํการสอบสวนให้ถึง

ท่ีสุด 
1.7  การย้ายสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การยา้ยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เน่ืองจากจะทาํการร้ือถอนอาคาร 2 อาคาร คือ อาคาร
ดนตรี และอาคารเกษตรศาสตร์ ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัทาํการยา้ยอุปกรณ์การเรียนไปท่ีอาคารศีตลาคารก่อน และในเวลาเดียวกนัสาขาวิชา
ดนตรีกไ็ดท้าํการยา้ยอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีข้ึนอาคาร 27ดว้ย 

1.8 การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยัและประธานสาขาวิชา ในวนัท่ี 6 – 7  

เม.ย. 55 โดยสาํนกัฯ จะเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าว ในวนัท่ี 6 เม.ย. 55 ดว้ย และในวนัท่ี 9 – 13 พ.ค. 55 คณะกรรมการอาํนวยการ
มหาวิทยาลยัจะเดินทางไปราชการท่ีประเทศจีน ซ่ึงการเดินทางไปเชียงคานของอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งคุยกนัอีกคร้ังหน่ึง 



1.9 การประเมนิผลของ ส.มศ. 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประเมินผลตนเองของมหาวิทยาลยัท่ีส่งใหก้บั ส.มศ. อยูใ่นระดบั ดี คือ 4.24 คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุด คือ ตวับ่งช้ีท่ี 3 คืองานวิจยั  
1.10 เลือ่นการตรวจรับรองหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การเล่ือนการตรวจรับรองหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต จากในวนัท่ี 19 มี.ค. 55 เป็นเดือน
เม.ย. 55 เพ่ือจดัเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจและเร่ืองเร่งด่วนท่ีจะตอ้งดาํเนินการ คือ ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

1.11 การเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตและประธานสโมสรนิสิต 4 คณะ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารนิสิตและประธานสโมสรนิสิต 4 คณะ ในวนัท่ี 21 มี.ค. 

55  โดยมอบหมายใหน้ายสุนทร และนายวิเชียรเป็นผูรั้บผดิชอบ 
1.12 การเดนิทางไปราชการเพือ่ควบคุมตวัแทนนิสิตศึกษาดูงานและส่งมอบงาน 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปราชการเพ่ือควบคุมนิสิตองคก์ารบริหารนิสิต สโมสรนิสิต เพ่ือศึกษาดูงาน
และส่งมอบงาน ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และพรฑณา รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ในวนัท่ี 23 – 25 มี.ค. 55 โดยมอบหมายให้
นางสาวช่ืนชีวินประสานงานกบัรองคณบดี และนายวิเชียรจดัเตรียมของท่ีระลึก 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 34/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไ้ข ขอ้ 5.2 การสัมภาษณ์นิสิตเพ่ือขอรับทุน เป็นการสัมภาษณ์นิสิตเพ่ือ
ทาํงานในส่วนของสาํนกัคอมพิวเตอร์  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การจดัการแข่งขันกฬีาระหว่างสํานักกจิการนิสิตฯและตวัแทนองค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรคณะ 4 คณะ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัการแข่งขนักีฬาระหวา่งสาํนกักิจการนิสิตฯและตวัแทนองคก์ารนิสิต สภานิสิต 
และสโมสรคณะ 4 คณะ ในวนัท่ี 17 มี.ค. 55 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

3.2 การรับบริจาคโลหิต 
นายวิเชียร แจง้เร่ือง การสรุปผลการรับบริจาคเลือดของธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ผา่นไปดว้ยความ

เรียบร้อย โดยมีผูเ้ขา้รับการบริจาคเลือดเป็นคณาจารย ์บุคลากร และนิสิต 420 คน และเลือดท่ีสามารถใชไ้ดมี้มากถึง 196 คน 
3.3 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนอกสถานท่ี โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินส่ง
หนงัสือเชิญประชุมนอกสถานท่ี เพ่ือสาํรวจและสอบถามการเขา้ร่วมประชุม สาํหรับจดัเตรียมท่ีพกัและเอกสารการประชุม 

3.4 การประชุมตวัแทนสํานักงานเขต 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมตวัแทนสาํนกังานเขต และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ในวนัท่ี 29 มี.ค. 55 โดยมอบหมาย

นายวิเชียรเป็นผูดู้แลเร่ืองของวา่งและนํ้าด่ืม  
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1 การทําแผนปฏิบตังิานบุคลากร 

นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การขอใหบุ้คลากรภายในสาํนกัฯ จดัทาํแผนการปฏิบติังานในส่วนงานท่ีรับผดิชอบ 
และส่งในวนัจนัทร์ท่ี 26 มี.ค. 55 เพ่ือนาํไปประกอบการทาํแผนการปฏิบติังานประจาํปี และสาํหรับรอรับการตรวจประเมินการ
ประกนัคุณภาพภายในสาํนกัฯ   

4.2 การจดัทําเล่มผลการดาํเนินงานประจาํปี 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํเล่มผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 มอบหมายใหน้างสาวนทัธีรับผดิชอบซ่ึง

จะตอ้งเสร็จส้ินภายในเดือนเม.ย. 55 โดยดา้นหลงัใหล้งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดด้าํเนินการผา่นมาแลว้ในทา้ยเล่มดว้ย  
 



4.3 การอบรมสารบรรณอเิลค็ทรอนิคส์ 
นางสาวนทัธี เสนอเร่ือง การจดัอบรมการทาํเอกสารสารบรรณอิเลค็ทรอนิคส์ เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้หน่วยงาน

บางหน่วยงานกไดด้าํเนินการดงักล่าวแลว้ และหลงัจากส้ินเดือนมี.ค. 55 ทุกหน่วยงานจะตอ้งดาํเนินการดา้นเอกสารในระบบ
ดงักล่าว จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมทาํการหาวนัเพ่ืออบรมโดยจะใหน้ายสุนทรเป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการดาํเนินการอธิบายถึงขั้นตอนและ
วิธีการคร่าว ๆ ก่อน เพ่ือรอใหบ้ริษทัวิชัน่เน็ต มาร่วมอบรมใหอี้กคร้ังหน่ึง โดยท่ีประชุมลงความเห็นเป็นวนัท่ี 26 มี.ค. 55 เวลา 
13.00 น. 

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การประชุมกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 

นายอดิศร แจง้เร่ือง การไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ในการเขา้ร่วมประชุม
กองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา ในวนัท่ี 27 – 28 มี.ค. 55 ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.นครปฐม และมีค่าลงทะเบียน จาํนวน 1,900 บาท 

5.2 การเสนอทําป้ายห้ามสูบบุหร่ี 
ว่าท่ีร้อยโทบัญญัติ แจ้งเร่ือง การเสนอป้ายการรณรงค์งดสูบบุหร่ีโดยใช้เป็นแบบป้ายอคิลิค เพ่ือติด

ประชาสมัพนัธ์โดยรอบมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งเร่ืองแจง้เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- การฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวิชาทหารเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อย 
- การเขา้ประชุมแทนผูอ้าํนวยการสาํนกัฯและนายวิเชียรท่ีโรงแรมรามาการ์เดน้ท ์ในวนัท่ี 22 มี.ค. 55  

5.3 การรับสลปิค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2554 
นายขวญัชยั แจง้เร่ือง การรับสลิปค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 2/2554 โดยจะหมดเขตรับในวนัท่ี 23 มี.ค. 55 น้ี  

5.4 ระบบแอร์รถยนต์ HONDA JAZZ 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง ระบบแอร์รถยนต ์HONDA JAZZ ไม่สามารถใชง้านได ้จะตอ้งทาํการส่งซ่อม

โดยเร็ว 
5.5 การประชุมเพือ่เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากร ระหวา่งวนัท่ี 17 – 19 มี.ค. 55 ณ 
โรงแรมกาญจนธารา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  โดยในวนัท่ี 18 มี.ค. 55 ไดมี้การแบ่งกลุ่มปฏิบติัการ “การเขียนพฤติกรรมการ
แสดงออกตามสมรรถนะต่าง ๆ ของพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการและสายสนบัสนุน และของพนกังานราชการ โดยการ
ประเมินจะมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นรูปแบบใหม่ ซ่ึงตามโครงสร้างและตาํแหน่งของ สกอ. แลว้ คือ นกัแนะแนวการศึกษา และ
นกัวิชาการศึกษา (นกัวิชาการสาธารณสุข,นกัวิชาการกองทุนฯ,ธุรการ) ส่วนเร่ืองการเดินทางไปประชุมแผนปฏิบติังาน ณ อมัพวา 
ในวนัท่ี 31 มี.ค.55 – 1 เม.ย. 55 นั้นไดป้ระสานเร่ืองท่ีพกัเรียบร้อยแลว้ 

5.6 การนําทีมแข่งขนัประกวดหุ่นยนต์ 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การนาํทีมนิสิตเขา้ร่วมแข่งขนัประกวดหุ่นยนต์ เม่ือวนัท่ี 19 มี.ค. 55 นั้น โดยมี

อาจารยจ์ากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เขา้มาพดูถึงบา้นสมเด็จฯ ในดา้นดีและกล่าวว่าจะพฒันาไดไ้กล
กวา่น้ีแน่นอน พร้อมทั้งเพ่ิมเติมงานอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

- การปรับปรุงหอ้ง โดยประมาณสปัดาห์ถดัไปอาจจะไดร้าคาท่ีแน่นอน เพ่ือทาํการตรวจสอบและพิจารณา
อีกคร้ังหน่ึงก่อนการเสนอขออนุมติังบประมาณในการดาํเนินงานปรับปรุง 

- ระบบ MIS จะเร่ิมเขา้มาท่ีสาํนกัฯ ในช่วงปิดภาคเรียน 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 26 มนีาคม พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


