รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 39/2554
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาว
ชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนี ยมแก้ว, นายขวัญชัย
ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ไม่ มาประชุ ม
นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นายวิเชียร ทุวิลา
เริ่มประชุ มเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การประชุ มทําแผนพัฒนาบุคลากรและคู่มอื สมรรถนะฯต่ อเนื่อง
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปประชุมคณาจารย์และบุคลากร เกี่ยวกับการสร้างสมรรถนะต่อเนื่ องจากที่
ได้ดาํ เนินโครงการไปแล้วในครั้งแรก ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ภูเขางามรี สอร์ท จ.นครนายก
1.2 การประชุ มกลุ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,รองศาสตราจารย์ และบุคลากร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมกลุ่มผูช้ ่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน
วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2555
1.3 การประชุ มแผนพัฒนา 4 ปี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมแผนพัฒนา 4 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. โดยมอบหมายให้
อาจารย์ธีรถวัลย์ และนางสาวนัทธี เข้าร่ วมประชุม
1.4 ยอดการสมัครเข้ าเรียนสํ าหรับนิสิใหม่ /2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเปิ ดรับสมัครนิ สิตใหม่ ประจําปี การศึกษา 2555 โดยมีนิสิตที่สมัครโดยจ่าย 500 บาท
ซึ่ งปั จจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 8,538 รายแล้ว
1.5 การสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นนิสิตของคณะครุ ศาสตร์
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง ในวันที่ 30 เมษายน 2555 จะมี ก ารสอบวัด ความรู ้ สํา หรั บ นิ สิ ต ที่ เ ข้า เรี ย นของคณะ
ครุ ศาสตร์ ณ อาคาร 2, อาคาร 3 และอาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1.6 การรับรายงานตัวนิสิตใหม่
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยฯ จะรับรายงานตัวนิ สิตใหม่ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 15 มิถุนายน 2555
โดยมีเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสํานักกิจกฯ คือ การแจกเอกสารตารางกําหนดการกิจกรรมสําหรับนิสิตใหม่ ซึ่ งแบ่งเอกสารเป็ น 2 สี สี ละ
3,000 ใบ คือสี ม่วง (รอบเช้า) และสี ขาว (รอบบ่าย)
1.7 การเดินทางไปโครงการสั มมนาเชิงปฏิบตั กิ ารอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จะเดินทางไปสัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ณ อ.เชียงคาน
จ.เลย ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2555 ซึ่ งตรงกับการเดินทางไปจัดทําแผนสมรรถนะการทํางานของสํานักงานอธิ การบดี ใน
ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 โดยสํานักฯ จะต้องเดินทางตามไปในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2555 เพื่อเข้าร่ วมประชุมกับ
สํานักงานอธิการบดี
1.8 การรวบรวมรายงานการประชุ มของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรวบรวมรายงานการประชุมทั้งหมดของสํานักฯ พร้อมจัดทําเป็ นชุด การประชุมละ 10
ชุด และรวบรวมเป็ นเล่มเพื่อเป็ นหลักฐานในการตรวจประกันฯ ของสํานักฯ ด้วย ดังนี้

1. การประชุมรองคณบดี
2. การประชุมคณะกรรมการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
3. การประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม
1.9 การจัดทําคู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2554
ประธานฯ สบถาม เกี่ยวกับการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักฯ โดยนางสาวชื่นชี วิน
แจ้งว่าคู่มือดังกล่าวเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วและได้มอบให้อาจารย์สุรศักดิ์ตรวจทานความถูกต้อง ซึ่ งประธานฯ ได้มอบหมายให้
อาจารย์สุรศักดิ์ และนางสาวชื่นชีวิน ดูและเรื่ องการจัดทํากรอบอัตรากําลังด้วย และในส่ วนของการทํา SAR นั้น ให้บุคลากรของ
สํานักฯ แต่ละคนที่ดูแลแต่ละองค์ประกอบนําไปเขียนเองโดยจะมีตวั อย่างให้ และนัดวันส่ งข้อมูลดังกล่าวให้กบั นางสาวชื่นชีวิน
อีกครั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทําเล่มการประเมินตนเอง สุ ดท้าย นางสาวชื่ นชี วิน ได้แจ้งกับรองคณบดีทุกคณะในการนําข้อมูล
PDCA แทรกเข้าไปกับคู่มือเส้นทางสู่ บณ
ั ฑิต และในส่ วนของตัวชี้วดั ที่ 3.1 ข้อ 1 – 3 มีเรื่ องของความพึงพอใจของนิสิตอยูด่ ว้ ย จึง
ได้ขอให้นาํ เข้าไปแทรกรวมอยูก่ บั งานประกันคุณภาพ คือ ในส่ วนของการขอทราบผลการเรี ยนของนิสิต
1.10 การแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางนํานักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2555 โดยนายสุ นทร แจ้งว่าจะนัดประชุมกับนักกีฬาพร้อม
กับเข้าพบรองอธิการบดี ในวันที่ 27 เมษายน 2555 และจะแบ่งการเดินทางเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรก
เดิ นทางวันที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 06.00 น. โดยมีอาจารย์สุรศักดิ์ และนาย
สุ นทรเป็ นผูค้ วบคุม
กลุ่มที่สอง
เดินทางวันที่ 1 พฤษภาคา 2555 เวลา 06.00 น. โดยมีนายอดิศร เป็ นผูค้ วบคุม
1.11 ร่ าง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปี การศึกษา 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําปฏิ ทินกิ จกรรมเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว โดยมอบหมายให้นายสุ นทรทํา
บันทึกนํา ร่ างปฏิทินกิจกรรมเข้าที่ประชุมกอม. ให้เรี ยบร้อย
1.12 การต้ อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต จากมหาวิทยาลัยมหาสรัสวตีฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง คณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และนิ สิตมหาวิยาลัยมหาสรัสวตีฯ จํานวน 50 คน จะเดินทางมา
ลงนามบันทึกข้อตกลงระดับคณะ ในวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. โดยได้มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวิน , นายอดิศร และ
นายสุ นทร แต่งกายในชุดสู ทพร้อมรอต้อนรับ ณ หน้าโรงแรมอาคาร 11
1.13 หนังสื อตอบขอบคุณจากโรงพยาบาลศิริราช
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้จดั ทําหนังสื อ
ตอบขอบคุณผูท้ ี่ได้บริ จาคโลหิ ตดังกล่าวมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
1.14 การเชิญเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมการใช้ ระบบฐานข้ อมูล โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสื อเชิญเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมการ
ใช้ระบบฐานข้อมูล โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รี สอร์ ท
จ.ปทุมธานี
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 38/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 การจัดทําสมุดกิจกรรม
นางสาวนัทธี เสนอเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจํานวนหน้าเอกสารสมุดกิจกรรม ซึ่ งได้ขอแทรกหน้า
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ และเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สาํ คัญ โดยในปี การศึกษา 255 นี้จะจัดทําสมุดกิจกรรม จํานวน
10,000 เล่ม พร้อมปกพลาสติกให้กบั นิสิตใหม่ดว้ ย เนื่องจากระยะเวลาที่ผา่ นไปทําให้เอกสารมีการชํารุ ดและเสี ยหายได้ ในครั้งนี้
ประธานฯ ได้เสนอให้สาํ นักฯ จัดทําตราประทับของสํานักฯ ซึ่ งแตกต่างจากที่มีอยูด่ ว้ ย สําหรับประทับกิจกรรมที่สาํ นักฯ เป็ น
ผูด้ าํ เนินการเอง
4.2 การจัดทําเสื้อกีฬา
ประธานฯ เสนอเรื่ องการจัดทําเสื้ อกีฬาสําหรับนิสิตใหม่ โดยมอบหมายให้นายสุ นทรแจ้งอาจารย์สุรศักดิ์ให้
เช็คยอดเสื้ อที่มีอยูแ่ ละทําตามขั้นตอนเหมือนเดิม เช่น การติดต่อเสนอราคากับร้านค้า เป็ นต้น
4.3 การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร
ประธานฯ ได้เสนอให้ ว่าที่ร้อยโทบัญญัติจดั ทําประกาศหรื อให้นกั ศึกษาวิชาทหารรุ่ นพี่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ในช่วงของการรับรายงานตัวนิสิตใหม่
4.4 การทําระบบ MIS เกีย่ วกับบัตรติดหน้ าอกสํ าหรับบัณฑิต
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง สํานักส่ งเสริ มวิชาการฯ ได้แจ้งว่าระบบ MIS ของสํานักส่ งเสริ มวิชาการฯ ได้จดั ทํา
ระบบบัตรติดหน้าอกสําหรับบัณฑิตเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เหลือเพียงรู ปแบบที่จะขอจากทางสํานักกิจการนิสิตฯ เพื่อให้รูปแบบ
ตรงกัน ซึ่ งยังไม่ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางว่าสํานักใดจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การตัดเครื่องแบบ(สู ท)บุคลากรสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น างสาวชื่ น ชี วิ น ประสานงานเรื่ อ งการตัด เครื่ อ งแบบ(สู ท )บุ ค ลากรภายใน
สํานักงาน โดยได้นาํ สี และเนื้ อผ้าเข้าที่ประชุมเพื่อทําการพิจารณาเป็ นที่เรี ยบร้อย ซึ่ งในที่ประชุมสรุ ปสี ของชุดเป็ นสี กลมท่าเข้า
เบอร์ 89 และนางสาวชื่นชีวิน จะนําเสนอให้กบั รองอธิการบดีทราบอีกครั้งหนึ่ง
5.2 การนําส่ งแผนที่ร้านจําหน่ ายเหล้ ารอบสถานศึกษา
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง จากการประชุ มสถานศึกษาปลอดเหล้า ขณะนี้ กองสารสนเทศและภูมิศาสตร์
กรุ งเทพมหานคร ได้ส่งแผนที่เพื่อใช้สาํ รวจร้านจําหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ มาให้แล้ว
5.3 การรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
ว่ า ที่ ร้ อ ยโทบัญ ญัติ แจ้ง เรื่ อ ง ในวัน ที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2555 จะเริ่ ม รั บ รายงานตัว นัก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร
(นิ สิตใหม่), วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 พิธีปฐมนิ เทศ และรายงานตัวเริ่ มเรี ยนในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 ที่ศูนย์การกําลังสํารอง
รอบเช้า
5.4 การติดตามกําหนดการกองทุนกู้เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การดําเนินการขอกูใ้ นปี การศึกษา 2555 สําหรับนิ สิตผูก้ รู้ ายเก่าสถานศึกษาเดิมยังต้องรอ
ทางกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษาอนุมตั ิวงเงินกูย้ มื ให้แต่ละสถานศึกษาในส่ วนของการดําเนินการจ่ายค่าลงทะเบียนภาคเรี ยนที่ 2/2554
จะต้องดําเนินการผ่านระบบ MIS/ERP ใหม่ จึงต้องสระสานงานกับกองคลังและสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้งให้
บริ ษทั ปรับปรุ งระบบ เพื่อรองรับการชําระค่าลงทะเบียนของนิสิตกองทุนฯ
5.5 การเลือกตั้งนายกองค์การภาค กศ.พ.
นายสุ น ทร แจ้ง เรื่ อ ง กํา หนดการเลื อ กตั้ง นายกองค์ก ารภาคก ศ.พ. โดยจะทํา การเลื อ กตั้ง ในวัน ที่ 20
พฤษภาคม 2555 ซึ่ งมอบหมายให้นายสุ นทรตามนักศึกษามาส่ งเอกสารการสมัครพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งด้วย

5.6 การจัดห้ องสํ าหรับรองรับบริษทั วิชั่นเน็ต สํ าหรับจัดการระบบ MIS ของสํ านักฯ
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การขอให้สาํ นักฯ จัดเตรี ยมห้องสําหรับรองรับบริ ษทั วิชนั่ เน็ต เพื่อจัดทําพร้อมปรับ
ระบบโปรแกรม MIS ของสําหนักฯ ดังนี้
1. เสนอโปรแกรม
2. เพิ่มเติมตามเอกสาร TOR
3. ทดสอบระบบ
โดยอาจารย์ธีรถวัลย์ และนายสุ นทร จะจัดทําตารางของผูร้ ั บผิดชอบด้วย พร้ อมทั้งเสริ มในส่ วนของการ
ออกไปทํากิจกรรมของนิสิต โดยขอให้ทางสํานักฯ อนุเคราะห์ประโยชน์ต่าง ๆ แก่นิสิตด้วย เช่น หนังสื อขออนุญาต ฯลฯ
5.7 การนํานิสิตไปเข้ าค่ าย
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การนํานิ สิตสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ เข้าค่ายที่สนามเป้ า
โดยจะเดินทางในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 และกลับในวันพฤหัสบดี 26 เมษายน 2555 และได้เสริ มในส่ วนของรถยนต์ฮอนด้า
แจ๊ ส ซึ่ งจะต้ อ งใช้ เ พื่ อ รั บ -ส่ งคณาจารย์ ผู ้ ฝึ กสอน และนั ก กี ฬา ในการแข่ ง ขั น กี ฬามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 39 ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยให้ตรวจสอบความเรี ยบร้อยอีกครั้งด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 15.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

