
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 40/2554 

วนัจันทร์ที่  30  เมษายน  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นางสาว     ช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาว
นทัธี เฟ่ืองฟ,ู  นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั      เสกนาํโชค 
ไม่มาประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พทุธลา,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นายสุนทร ปาละพนัธ์  
เร่ิมประชุมเวลา  13.40 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การเดนิทางมาลงนามบนัทึกข้อตกลงระหว่างคณะของผู้บริหารมหาวทิยาลยัมหาสรัสวต ีเดน็ปาซาร์ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางมาลงนามบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างคณะของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัมหาสรัสวตี 

เด็นปาซาร์ ประเทศอินดนีเซีย ในวนั จนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณบุคลากรของ
สาํนกัฯ ทุกคนท่ีร่วมตอ้นรับคณะผูบ้ริหารท่ีเดินทางมาในคร้ังน้ี 

1.2 การรายงานความก้าวหน้าของระบบ MIS และ ระบบ ERP 
ประธานฯ แจง้เร่ือง บริษทั วิชัน่เน็ต จาํกดั ไดร้ายงานความก้าวหน้าการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร ERP และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน MIS ซ่ึงในส่วนของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนนั้นไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยเหลือรอการส่งมอบงาน และจะเร่ิมเขา้มาดูแลในส่วนของสํานกักิจการนิสิต
นกัศึกษาในเร็ว ๆ น้ี ซ่ึงไดม้อบหมายให้นางสาวช่ืนชีวิน และนายสุนทรเป็นผูดู้แล ในส่วนของ ERP นั้น คณะกรรมการในท่ี
ประชุม (นางมรกต) ไดแ้จง้ในท่ีประชุมเก่ียวกบัการจดัหาเคร่ืองปร้ินเตอร์ ใหแ้ต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํใบเสร็จต่าง 
ๆ ดว้ย  

1.3 การนําปฏิทินกจิกรรมเข้าที่ประชุมกอม. 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง การได้นํา ร่างปฏิทินกิจกรรมเข้าท่ีประชุมเพ่ือแจ้งให้กับคณะกรรมการอาํนวยการ

มหาวิทยาลยัรับทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 1.4   การเสียชีวติของบดิาคุณอาภรณ์ 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การเสียชีวิตของบิดาคุณอาภรณ์ (งานเลขานุการ) โดยไดม้อบหมายให้นางสาวช่ืนชีวิน
และนางสาวนทัธีเดินทางไปร่วมงานเคารพศพ ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555 และจะมีงานฌาปนกิจศพในวนัเสาร์ท่ี 5 พ.ค. 55 เวลา 
14.00 น. 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 39/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1   การประชุมเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมรับน้องใหม่ 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมรับนอ้งโดยในคร้ังน้ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี้นโยบายมุ่งหวงัให้
เป็นการรับนอ้งใหม่แบบปลอดเหลา้ 100% ซ่ึงนายวิเชียรกล่าววา่ไดมี้การวางแนวทางไวบ้า้งแลว้ 
 



 3.2   การตดัชุดสูทของสํานักฯ 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง การตดัสินใจเร่ืองสีของชุดสูท โดยนางสาวช่ืนชีวินกล่าววา่จะนาํเรียนรองอธิการบดีเร่ือง
สีของชุดใหเ้รียบร้อยก่อน เม่ือพิจารณาอนุมติัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จะเรียกใหร้้านมาวดัตวัและตดั 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1 การจดัทําคู่มอืการประเมนิตนเองของสํานักฯ  

นางสาวช่ืนชีวิน ไดม้อบหมายใหบุ้คลากรภายในสาํนกัฯ เขียน SAR โดยไดน้าํตวัอยา่งการไปเขียนเพ่ือนาํมา
รวบรวมเขา้เล่มคู่มือการประเมินตนเอง ซ่ึงในท่ีประชุมไดเ้สนอใหร่้วมกนัจดัทาํในวนัท่ี 10 พ.ค. 2555 น้ี เน่ืองจากบุคลากรบางคน
เดินทางไปราชการทางใต ้และจะไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นไดด้ว้ย โดยท่ีประชุมเห็นดว้ย และนางสาวช่ืนชีวินไดจ้ดัแบ่งการ
เขียน SAR ตามองคป์ระกอบและตามตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

 องคป์ระกอบท่ี 1 
  -  นายสายณั  พทุธลา  นางช่ืนชีวนิ  พลายบวั 
 องคป์ระกอบท่ี 3 
  -  นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง นายสุนทร  ปาละพนัธ์ 
     นายอดิศร  เนียมแกว้ นางสาวอญัชลี  โพธยารมย ์
     นายวเิชียร  ทุวลิา  นายขวญัชยั  ชา้งเกิด 
     วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค  
 องคป์ระกอบท่ี 6 
  -  นายอดิศร  เนียมแกว้ นายขวญัชยั  ชา้งเกิด 
 องคป์ระกอบท่ี 7 
  -  นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ ์  
 องคป์ระกอบท่ี 8 
  -  นายสายณั  พทุธลา นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู
 องคป์ระกอบท่ี 9 
  -  นายสายณั  พทุธลา นางช่ืนชีวนิ  พลายบวั 
4.2 การเดนิทางไปราชการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตักิารอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม คร้ังที่ 3 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวิเชียรแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการไปสาํรวจพ้ืนท่ีในการนาํอาจารยท่ี์ปรึกษา
กิจกรรมไปสัมมนาเชิงปฏิบติัการอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม คร้ังท่ี 3 ในระหวา่งวนัท่ี 11 – 14 พ.ค. 2555 ณ บา้นพิชยา อ.เชียงคาน 
จ.เลย โดยนายวิเชียรไดน้าํเสนอภาพบรรยากาศ สถานท่ี กาํหนดการ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดท้าํการเตรียมบา้นพกัต่าง ๆ เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ และจะเดินทางในวนัท่ี 11 พ.ค. 2555 เวลา 21.00 น. บริเวณหนา้อาคาร 1(ธนาคารไทยพาณิชย)์ 

4.3 การแข่งขนักฬีาบุคลากร ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
ประธานฯ สอบถามเก่ียวกบัการเดินทางไปร่วมแข่งขนักีฬาบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ ในวนัท่ี 15 – 20 

พ.ค. 2555 โดยนายขวญัชยั แจง้วา่ บุคลากรของสาํนกัฯท่ีจะไปร่วมคร้ังน้ีมีนายสุนทร และนายวิเชียร และมีจาํนวนบุคลากรท่ีเขา้
ร่วมทั้งหมด 140 คน โดยจะมีรถออก 2 รอบ คือ ในวนัท่ี 14 พ.ค. 2555 เวลา 18.00 น. และในวนัท่ี 16 พ.ค. 2555 เวลาเดียวกนั ซ่ึง
จะไปสมทบกบัชุดแรก ในเชา้วนัท่ี 17 พ.ค. 2555 และกลบัถึงมหาวิทยาลยัในวนัท่ี 20 พ.ค. 2555 ช่วงเชา้ โดยจะมีนายวิเชียร
เดินทางไปเตรียมท่ีพกัไวใ้หส้าํหรับนกักีฬาก่อน 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 
 
 



วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การนําเร่ืองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษาไปรวมกบัระบบ MIS /ERP และการเดนิทางไปควบคุมนักกฬีา 

นายอดิศร แจง้เร่ือง การนาํระบบเงินทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษาไปรวมกบัระบบ MIS/ERP เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
และจะเดินทางไปร่วมควบคุมนกักีฬาในวนัท่ี 2 พ.ค. 2555 น้ี 

5.2 การจดัทําป้ายประชาสัมพนัธ์ห้ามสูบบุหร่ี 
ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง  การจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์หา้มสูบบุหร่ี โดยไดท้าํการจดัทาํไปแลว้ จาํนวน 3 

ป้าย เหลือเพียงติดต่อกบังานอาคารสถานท่ีในการติดตั้ง 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

เลกิประชุมเวลา 15.30 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัพฤหัสบดทีี่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


