รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 40/2554
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาว ชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาว
นัทธี เฟื่ องฟู, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ไม่ มาประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นายสุ นทร ปาละพันธ์
เริ่มประชุ มเวลา 13.40 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเดินทางมาลงนามบันทึกข้ อตกลงระหว่ างคณะของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี
เด็นปาซาร์ ประเทศอินดนีเซี ย ในวัน จันทร์ ที่ 30 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรของ
สํานักฯ ทุกคนที่ร่วมต้อนรับคณะผูบ้ ริ หารที่เดินทางมาในครั้งนี้
1.2 การรายงานความก้ าวหน้ าของระบบ MIS และ ระบบ ERP
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง บริ ษทั วิชนั่ เน็ต จํากัด ได้รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารจัดการทรัพยากรองค์กร ERP และระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงาน MIS ซึ่ งในส่ วนของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียนนั้นได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อยเหลือรอการส่ งมอบงาน และจะเริ่ มเข้ามาดูแลในส่ วนของสํานักกิจการนิ สิต
นักศึกษาในเร็ ว ๆ นี้ ซึ่ งได้มอบหมายให้นางสาวชื่ นชี วิน และนายสุ นทรเป็ นผูด้ ูแล ในส่ วนของ ERP นั้น คณะกรรมการในที่
ประชุม (นางมรกต) ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดหาเครื่ องปริ้ นเตอร์ ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําใบเสร็ จต่าง
ๆ ด้วย
1.3 การนําปฏิทินกิจกรรมเข้ าที่ประชุ มกอม.
ประธานฯ แจ้งเรื่ อ ง การได้นํา ร่ างปฏิ ทินกิ จ กรรมเข้าที่ ป ระชุ ม เพื่อ แจ้ง ให้ก ับคณะกรรมการอํานวยการ
มหาวิทยาลัยรับทราบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
1.4 การเสี ยชีวติ ของบิดาคุณอาภรณ์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเสี ยชี วิตของบิดาคุณอาภรณ์ (งานเลขานุ การ) โดยได้มอบหมายให้นางสาวชื่ นชี วิน
และนางสาวนัทธี เดินทางไปร่ วมงานเคารพศพ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และจะมีงานฌาปนกิจศพในวันเสาร์ ที่ 5 พ.ค. 55 เวลา
14.00 น.
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 39/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การประชุ มเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมรับน้ องใหม่
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมรับน้องโดยในครั้งนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายมุ่งหวังให้
เป็ นการรับน้องใหม่แบบปลอดเหล้า 100% ซึ่ งนายวิเชียรกล่าวว่าได้มีการวางแนวทางไว้บา้ งแล้ว

3.2 การตัดชุ ดสู ทของสํ านักฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การตัดสิ นใจเรื่ องสี ของชุดสู ท โดยนางสาวชื่นชีวินกล่าวว่าจะนําเรี ยนรองอธิการบดีเรื่ อง
สี ของชุดให้เรี ยบร้อยก่อน เมื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจะเรี ยกให้ร้านมาวัดตัวและตัด
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 การจัดทําคู่มอื การประเมินตนเองของสํ านักฯ
นางสาวชื่นชีวิน ได้มอบหมายให้บุคลากรภายในสํานักฯ เขียน SAR โดยได้นาํ ตัวอย่างการไปเขียนเพื่อนํามา
รวบรวมเข้าเล่มคู่มือการประเมินตนเอง ซึ่ งในที่ประชุมได้เสนอให้ร่วมกันจัดทําในวันที่ 10 พ.ค. 2555 นี้ เนื่องจากบุคลากรบางคน
เดินทางไปราชการทางใต้ และจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ดว้ ย โดยที่ประชุมเห็นด้วย และนางสาวชื่นชีวินได้จดั แบ่งการ
เขียน SAR ตามองค์ประกอบและตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1
- นายสายัณ พุทธลา
นางชื่นชีวนิ พลายบัว
องค์ประกอบที่ 3
- นายธีรถวัลย์ ปานกลาง
นายสุ นทร ปาละพันธ์
นายอดิศร เนียมแก้ว
นางสาวอัญชลี โพธยารมย์
นายวิเชียร ทุวลิ า
นายขวัญชัย ช้างเกิด
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
องค์ประกอบที่ 6
- นายอดิศร เนียมแก้ว
นายขวัญชัย ช้างเกิด
องค์ประกอบที่ 7
- นายสุ รศักดิ์ เครื อหงษ์
องค์ประกอบที่ 8
- นายสายัณ พุทธลา
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู
องค์ประกอบที่ 9
- นายสายัณ พุทธลา
นางชื่นชีวนิ พลายบัว
4.2 การเดินทางไปราชการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม ครั้งที่ 3
ประธานฯ มอบหมายให้นายวิเชียรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการไปสํารวจพื้นที่ในการนําอาจารย์ที่ปรึ กษา
กิจกรรมไปสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 11 – 14 พ.ค. 2555 ณ บ้านพิชยา อ.เชียงคาน
จ.เลย โดยนายวิเชียรได้นาํ เสนอภาพบรรยากาศ สถานที่ กําหนดการ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้ทาํ การเตรี ยมบ้านพักต่าง ๆ เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว และจะเดินทางในวันที่ 11 พ.ค. 2555 เวลา 21.00 น. บริ เวณหน้าอาคาร 1(ธนาคารไทยพาณิ ชย์)
4.3 การแข่ งขันกีฬาบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประธานฯ สอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปร่ วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 15 – 20
พ.ค. 2555 โดยนายขวัญชัย แจ้งว่า บุคลากรของสํานักฯที่จะไปร่ วมครั้งนี้มีนายสุ นทร และนายวิเชียร และมีจาํ นวนบุคลากรที่เข้า
ร่ วมทั้งหมด 140 คน โดยจะมีรถออก 2 รอบ คือ ในวันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 18.00 น. และในวันที่ 16 พ.ค. 2555 เวลาเดียวกัน ซึ่ ง
จะไปสมทบกับชุดแรก ในเช้าวันที่ 17 พ.ค. 2555 และกลับถึงมหาวิทยาลัยในวันที่ 20 พ.ค. 2555 ช่วงเช้า โดยจะมีนายวิเชียร
เดินทางไปเตรี ยมที่พกั ไว้ให้สาํ หรับนักกีฬาก่อน
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การนําเรื่องทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษาไปรวมกับระบบ MIS /ERP และการเดินทางไปควบคุมนักกีฬา
นายอดิ ศร แจ้งเรื่ อง การนําระบบเงิ นทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาไปรวมกับระบบ MIS/ERP เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว
และจะเดินทางไปร่ วมควบคุมนักกีฬาในวันที่ 2 พ.ค. 2555 นี้
5.2 การจัดทําป้ ายประชาสั มพันธ์ ห้ามสู บบุหรี่
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์หา้ มสู บบุหรี่ โดยได้ทาํ การจัดทําไปแล้ว จํานวน 3
ป้ าย เหลือเพียงติดต่อกับงานอาคารสถานที่ในการติดตั้ง
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 15.30 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

