
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 39/2554 

วนัศุกร์ที ่ 20  เมษายน  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นางสาว     
ช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู,  นายสุนทร ปาละพนัธ์,  นายอดิศร  เนียมแกว้, นายขวญัชยั  
ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั      เสกนาํโชค 
ไม่มาประชุม 
 นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นายวิเชียร  ทุวิลา 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การประชุมทําแผนพฒันาบุคลากรและคู่มอืสมรรถนะฯต่อเน่ือง 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปประชุมคณาจารยแ์ละบุคลากร เก่ียวกบัการสร้างสมรรถนะต่อเน่ืองจากท่ี

ไดด้าํเนินโครงการไปแลว้ในคร้ังแรก ณ จงัหวดักาญจนบุรี ในวนัท่ี 14 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 
1.2 การประชุมกลุ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์และบุคลากร 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมกลุ่มผูช่้วยศาสตราจารย,์ รองศาสตราจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยั ใน
วนัท่ี 2 – 4 มิถุนายน 2555  

1.3 การประชุมแผนพฒันา 4 ปี 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมแผนพฒันา 4 ปี ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. โดยมอบหมายให้

อาจารยธี์รถวลัย ์และนางสาวนทัธี เขา้ร่วมประชุม 
1.4 ยอดการสมคัรเข้าเรียนสําหรับนิสิใหม่/2555 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การเปิดรับสมคัรนิสิตใหม่ ประจาํปีการศึกษา 2555 โดยมีนิสิตท่ีสมคัรโดยจ่าย 500 บาท 
ซ่ึงปัจจุบนั มีจาํนวนทั้งส้ิน 8,538 รายแลว้ 

1.5 การสอบคดัเลอืกเข้าเป็นนิสิตของคณะครุศาสตร์ 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง ในวนัท่ี 30 เมษายน 2555 จะมีการสอบวดัความรู้สําหรับนิสิตท่ีเข้าเรียนของคณะ           

ครุศาสตร์ ณ อาคาร 2, อาคาร 3 และอาคาร 12 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
1.6 การรับรายงานตวันิสิตใหม่ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัฯ จะรับรายงานตวันิสิตใหม่ ระหว่างวนัท่ี 23 เมษายน – 15 มิถุนายน 2555 
โดยมีเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํนกักิจกฯ คือ การแจกเอกสารตารางกาํหนดการกิจกรรมสาํหรับนิสิตใหม่ ซ่ึงแบ่งเอกสารเป็น 2 สี สีละ 
3,000 ใบ คือสีม่วง (รอบเชา้) และสีขาว (รอบบ่าย)  

1.7 การเดนิทางไปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตักิารอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
ประธานฯ แจง้เร่ือง สาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา จะเดินทางไปสัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ณ อ.เชียงคาน 

จ.เลย ระหวา่งวนัท่ี 12 – 14 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงตรงกบัการเดินทางไปจดัทาํแผนสมรรถนะการทาํงานของสาํนกังานอธิการบดี ใน
ระหวา่งวนัท่ี 14 – 16  พฤษภาคม 2555 โดยสาํนกัฯ จะตอ้งเดินทางตามไปในวนัท่ี 15 – 16 พฤษภาคม 2555 เพ่ือเขา้ร่วมประชุมกบั
สาํนกังานอธิการบดี 

1.8 การรวบรวมรายงานการประชุมของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การรวบรวมรายงานการประชุมทั้งหมดของสาํนกัฯ พร้อมจดัทาํเป็นชุด การประชุมละ 10 

ชุด และรวบรวมเป็นเล่มเพ่ือเป็นหลกัฐานในการตรวจประกนัฯ ของสาํนกัฯ ดว้ย ดงัน้ี 



1. การประชุมรองคณบดี 
2. การประชุมคณะกรรมการสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 
3. การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม 

1.9 การจดัทําคู่มอืประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2554 
ประธานฯ สบถาม เก่ียวกบัการจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสํานกัฯ โดยนางสาวช่ืนชีวิน 

แจง้ว่าคู่มือดงักล่าวเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้และไดม้อบให้อาจารยสุ์รศกัด์ิตรวจทานความถูกตอ้ง ซ่ึงประธานฯ ไดม้อบหมายให้
อาจารยสุ์รศกัด์ิ และนางสาวช่ืนชีวิน ดูและเร่ืองการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัดว้ย และในส่วนของการทาํ SAR นั้น ใหบุ้คลากรของ
สาํนกัฯ แต่ละคนท่ีดูแลแต่ละองคป์ระกอบนาํไปเขียนเองโดยจะมีตวัอยา่งให้ และนดัวนัส่งขอ้มูลดงักล่าวให้กบันางสาวช่ืนชีวิน
อีกคร้ังเพ่ือรวบรวมขอ้มูลจดัทาํเล่มการประเมินตนเอง สุดทา้ย นางสาวช่ืนชีวิน ไดแ้จง้กบัรองคณบดีทุกคณะในการนาํขอ้มูล 
PDCA แทรกเขา้ไปกบัคู่มือเส้นทางสู่บณัฑิต และในส่วนของตวัช้ีวดัท่ี 3.1 ขอ้ 1 – 3 มีเร่ืองของความพึงพอใจของนิสิตอยูด่ว้ย จึง
ไดข้อใหน้าํเขา้ไปแทรกรวมอยูก่บังานประกนัคุณภาพ คือ ในส่วนของการขอทราบผลการเรียนของนิสิต 

1.10 การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 39 ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางนาํนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 39 ณ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระหวา่งวนัท่ี 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2555  โดยนายสุนทร แจง้ว่าจะนดัประชุมกบันกักีฬาพร้อม
กบัเขา้พบรองอธิการบดี ในวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และจะแบ่งการเดินทางเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มแรก    เดินทางวนัท่ี 28 เมษายน 2555 เวลา 06.00 น. โดยมีอาจารยสุ์รศกัด์ิ และนาย
สุนทรเป็นผูค้วบคุม 
 กลุ่มที่สอง เดินทางวนัท่ี  1 พฤษภาคา 2555 เวลา 06.00 น. โดยมีนายอดิศร เป็นผูค้วบคุม  

1.11 ร่าง ปฏิทินกจิกรรม ประจาํปีการศึกษา 2555 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํปฏิทินกิจกรรมเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมอบหมายให้นายสุนทรทาํ

บนัทึกนาํ ร่างปฏิทินกิจกรรมเขา้ท่ีประชุมกอม. ใหเ้รียบร้อย 
1.12 การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต จากมหาวทิยาลยัมหาสรัสวตฯี 

ประธานฯ แจง้เร่ือง คณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนิสิตมหาวิยาลยัมหาสรัสวตีฯ จาํนวน 50 คน จะเดินทางมา
ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงระดบัคณะ ในวนัท่ี 23 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. โดยไดม้อบหมายให้นางสาวช่ืนชีวิน , นายอดิศร และ
นายสุนทร แต่งกายในชุดสูทพร้อมรอตอ้นรับ ณ หนา้โรงแรมอาคาร 11 

1.13 หนังสือตอบขอบคุณจากโรงพยาบาลศิริราช 
ประธานฯ แจง้เร่ือง ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดจ้ดัทาํหนงัสือ

ตอบขอบคุณผูท่ี้ไดบ้ริจาคโลหิตดงักล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
1.14 การเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล โครงการทุนการศึกษาเฉลมิราชกมุาร 

ประธานฯ แจง้เร่ือง สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดส่้งหนงัสือเชิญเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมการ
ใชร้ะบบฐานขอ้มูล โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมบางกอก กอลฟ์ สปา รีสอร์ท    
จ.ปทุมธานี  

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 38/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
ไม่ม ี

 



วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1 การจดัทําสมุดกจิกรรม 

นางสาวนทัธี เสนอเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมจาํนวนหนา้เอกสารสมุดกิจกรรม ซ่ึงไดข้อแทรกหนา้
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัแผนท่ี และเบอร์โทรศพัทข์องหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีสาํคญั โดยในปีการศึกษา 255 น้ีจะจดัทาํสมุดกิจกรรม จาํนวน 
10,000 เล่ม พร้อมปกพลาสติกใหก้บันิสิตใหม่ดว้ย เน่ืองจากระยะเวลาท่ีผา่นไปทาํใหเ้อกสารมีการชาํรุดและเสียหายได ้ในคร้ังน้ี
ประธานฯ ไดเ้สนอใหส้าํนกัฯ จดัทาํตราประทบัของสาํนกัฯ ซ่ึงแตกต่างจากท่ีมีอยูด่ว้ย สาํหรับประทบักิจกรรมท่ีสาํนกัฯ เป็น
ผูด้าํเนินการเอง 

4.2 การจดัทําเส้ือกฬีา 
ประธานฯ เสนอเร่ืองการจดัทาํเส้ือกีฬาสาํหรับนิสิตใหม่ โดยมอบหมายใหน้ายสุนทรแจง้อาจารยสุ์รศกัด์ิให้

เช็คยอดเส้ือท่ีมีอยูแ่ละทาํตามขั้นตอนเหมือนเดิม เช่น การติดต่อเสนอราคากบัร้านคา้ เป็นตน้ 
4.3 การรายงานตวัของนักศึกษาวชิาทหาร 

ประธานฯ ไดเ้สนอให ้วา่ท่ีร้อยโทบญัญติัจดัทาํประกาศหรือใหน้กัศึกษาวิชาทหารรุ่นพ่ีประชาสมัพนัธ์
เก่ียวกบัการสมคัรนกัศึกษาวิชาทหาร ในช่วงของการรับรายงานตวันิสิตใหม่  

4.4 การทําระบบ MIS เกีย่วกบับตัรติดหน้าอกสําหรับบณัฑติ 
นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง สาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ ไดแ้จง้วา่ระบบ MIS ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ ไดจ้ดัทาํ

ระบบบตัรติดหนา้อกสาํหรับบณัฑิตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เหลือเพียงรูปแบบท่ีจะขอจากทางสาํนกักิจการนิสิตฯ เพ่ือใหรู้ปแบบ
ตรงกนั ซ่ึงยงัไม่ไดป้ระชุมเพ่ือหาแนวทางวา่สาํนกัใดจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 

5.1 การตดัเคร่ืองแบบ(สูท)บุคลากรสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินประสานงานเร่ืองการตัดเคร่ืองแบบ(สูท)บุคลากรภายใน

สาํนกังาน โดยไดน้าํสีและเน้ือผา้เขา้ท่ีประชุมเพ่ือทาํการพิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงในท่ีประชุมสรุปสีของชุดเป็นสีกลมท่าเขา้ 
เบอร์ 89 และนางสาวช่ืนชีวิน จะนาํเสนอใหก้บัรองอธิการบดีทราบอีกคร้ังหน่ึง 

5.2 การนําส่งแผนที่ร้านจาํหน่ายเหล้ารอบสถานศึกษา 
ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง  จากการประชุมสถานศึกษาปลอดเหลา้ ขณะน้ีกองสารสนเทศและภูมิศาสตร์ 

กรุงเทพมหานคร ไดส่้งแผนท่ีเพ่ือใชส้าํรวจร้านจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยรอบมหาวิทยาลยัฯ มาใหแ้ลว้  
5.3 การรับรายงานตวันักศึกษาวชิาทหาร 

ว่าท่ีร้อยโทบัญญัติ แจ้งเร่ือง ในวนัท่ี 1 – 25 พฤษภาคม 2555 จะเร่ิมรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร       
(นิสิตใหม่), วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2555 พิธีปฐมนิเทศ และรายงานตวัเร่ิมเรียนในวนัท่ี 10 มิถุนายน 2555 ท่ีศูนยก์ารกาํลงัสํารอง 
รอบเชา้ 

5.4 การตดิตามกาํหนดการกองทุนกู้เพือ่การศึกษา 
นายอดิศร  แจง้เร่ือง การดาํเนินการขอกูใ้นปีการศึกษา 2555 สาํหรับนิสิตผูกู้ร้ายเก่าสถานศึกษาเดิมยงัตอ้งรอ

ทางกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษาอนุมติัวงเงินกูย้มืใหแ้ต่ละสถานศึกษาในส่วนของการดาํเนินการจ่ายค่าลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2/2554 
จะตอ้งดาํเนินการผา่นระบบ MIS/ERP ใหม่ จึงตอ้งสระสานงานกบักองคลงัและสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้งให้
บริษทัปรับปรุงระบบ เพ่ือรองรับการชาํระค่าลงทะเบียนของนิสิตกองทุนฯ 

5.5 การเลือกตั้งนายกองคก์ารภาค กศ.พ. 
นายสุนทร แจ้งเร่ือง กําหนดการเลือกตั้ งนายกองค์การภาคก ศ.พ.  โดยจะทาํการเลือกตั้ งในวนัท่ี 20 

พฤษภาคม 2555  ซ่ึงมอบหมายใหน้ายสุนทรตามนกัศึกษามาส่งเอกสารการสมคัรพร้อมทั้งประชาสมัพนัธ์การเลือกตั้งดว้ย 
 
 



5.6 การจดัห้องสําหรับรองรับบริษทั  วช่ัินเน็ต สําหรับจดัการระบบ MIS ของสํานักฯ 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การขอใหส้าํนกัฯ จดัเตรียมหอ้งสาํหรับรองรับบริษทั วิชัน่เน็ต เพ่ือจดัทาํพร้อมปรับ

ระบบโปรแกรม MIS ของสาํหนกัฯ ดงัน้ี 
1. เสนอโปรแกรม 
2. เพ่ิมเติมตามเอกสาร TOR 
3. ทดสอบระบบ 

โดยอาจารยธี์รถวลัย ์และนายสุนทร จะจดัทาํตารางของผูรั้บผิดชอบด้วย  พร้อมทั้งเสริมในส่วนของการ
ออกไปทาํกิจกรรมของนิสิต โดยขอใหท้างสาํนกัฯ อนุเคราะห์ประโยชนต่์าง ๆ แก่นิสิตดว้ย เช่น หนงัสือขออนุญาต ฯลฯ 

5.7 การนํานิสิตไปเข้าค่าย 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง การนาํนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เขา้ค่ายท่ีสนามเป้า 

โดยจะเดินทางในวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2555 และกลบัในวนัพฤหสับดี 26 เมษายน 2555  และไดเ้สริมในส่วนของรถยนตฮ์อนดา้
แจ๊ส ซ่ึ งจะต้องใช้ เ พ่ื อ รับ -ส่ งคณาจารย์  ผู ้ ฝึ กสอน  และนัก กีฬา  ในการแ ข่ งขัน กีฬามหาวิทยาลัย  ค ร้ั ง ท่ี  3 9   ณ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยใหต้รวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังดว้ย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
เลกิประชุมเวลา 15.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


