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วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  การประชุมผู้ประกอบการหอพกั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การขอเล่ือนการส่งเอกสารเชิญประชุมผูป้ระกอบการหอพกั วนัท่ี  
15  สิงหาคม 2554 น้ี เวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป 

1.2  การสรุปงานทีผ่่านมา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของสัปดาห์ท่ีผา่นมา โดยใหน้ายวิเชียรเป็น
ผูส้รุป ซ่ึงนายวเิชียรไดส้รุปกิจกรรม ดงัน้ี 

- การประกวดร้องเพลงไทยลกูทุ่ง ซ่ึงมีนิสิตใหค้วามสนใจในการสมคัรเขา้ประกวดเป็น
จาํนวนมาก โดยไดข้อรางวลัชมเชยจากผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ เพ่ิมเป็น 6 รางวลั เพ่ือมอบ
ใหก้บัผูเ้ขา้ประกวดร้องเพลงในวนัดงักล่าว 

- กิจกรรมเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 ผ่านไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยสืบเน่ืองจากกิจกรรมเทิดพระเกียรติท่ีผ่านมา ได้มีนิสิตท่ีไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแต่มารับบตัรหลงัเสร็จกิจกรรมแลว้ซ่ึงจะไม่สามารถเช็คกิจกรรมไดท้าํใหมี้ปัญหา
บา้ง จึงเห็นวา่ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติวนัพอ่จะจดัในช่วงเชา้แทน 

 1.3  การทะเลาะววิาทของนิสิต 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2554 ท่ีผ่านมาไดมี้เหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
ระหวา่งนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ฯ และนิสิตคณะวิทยาการจดัการ โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดต้ดัสินใจมอบหมายให้
นางสาวช่ืนชีวนิแจง้ไปยงัสถานีตาํรวจนครบาลบางยีเ่รือในการนาํรถควบคุมผูต้อ้งหา พร้อมเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเขา้มาท่ี
มหาวิทยาลยัฯ เพ่ือทาํการป้องปรามเหตุล่วงหน้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอย่างร้ายแรง ในวนัท่ี 10 
สิงหาคม 2554 

1.4  การส่งเส้ือกฬีาผดิขนาด 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง บริษทัรับตดัเส้ือไดท้าํการส่งเส้ือกีฬาครบตามจาํนวนแลว้ แต่
เน่ืองจากเส้ือมีขนาดท่ีผิดไปจากเดิมมาก ทาํให้ต้องส่งคืนบริษัทเพ่ือทาํการแก้ไข โดยบริษัทได้แสดงความ
รับผดิชอบในการแกไ้ขขนาดเส้ือใหท้ั้งหมด  

1.5  จํานวนเงนิบํารุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2555 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาไดรั้บการจดัสรรเงินบาํรุงการศึกษา
ประจาํปีงบประมาณ 2555  เป็นจาํนวนเงิน 2,200,000 บาท เพ่ิมจากปีงบประมาณ 2554 จาํนวน 200,000 บาท โดย



มอบหมายใหอ้าจารย์สุรศักดิ์เป็นแม่งานในการดูแลเร่ืองรายละเอียดในการจดัตั้งงบประมาณดงักล่าว และจะตอ้งส่ง
ใหท้นัในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2554 ซ่ึงใหฝ่้ายอนามยั และศูนยเ์วชศึกษาป้องกนัยดึตามยอดเงินเดิมท่ีเคยตดัยอดใหใ้น
ปี 2554 

1.6 โครงการอบรมพฒันาผู้นํานิสิตรุ่นที ่19/2554 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การจัดโครงการอบรมพฒันาผูน้าํนิสิตรุ่นท่ี 19/2554 ณ ค่าย
เยาวชนดอนบอสโก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ระหว่างวนท่ี 19 – 21  สิงหาคม 2554 และไดใ้ห้นายวิเชียรแจง้
เก่ียวกบัรายละเอียดของการคดัเลือกนิสิตในการเขา้อบรม ซ่ึงนายวิเชียรแจ้งว่า ขณะน้ีไดมี้นิสิตสมคัรเขา้ร่วม
โครงการมากกว่า 500 คน และจะตอ้งคดัเลือกให้เหลือเพียง 150 คน ในวนัท่ี 16  สิงหาคม 2554 และผูอ้าํนวยการ
สาํนกัฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวนัทธีจดัทาํคาํสั่งไปราชการใหก้บัคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของสาํนกัฯ  

1.7   การทาํหนังสือขอบคุณผศ.มุกดา  พภิพลาภอนันต์ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การบริจาคเงินทุนเพ่ือการศึกษาของผศ.มุกดา พิภพลาภอนันต์
สาํหรับนิสิตท่ีมีความขยนัหมัน่เพียรจาํนวน 100,000 บาท โดยมอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ทาํหนงัสือขอบคุณ
ดว้ย 
 1.8   ปัญหาจากการก่อสร้างอาคารครุศาสตร์ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง คณะครุศาสตร์ไดร้ายงานปัญหาจากการก่อสร้างอาคารครุศาสตร์
หลงัใหม่ เน่ืองจากการตอกเสาเข็มของอาคาร โดยส่วนท่ีมีความเสียหาย คือ ทางขา้มเข่ือนดา้นหลงัอาคารท่ีเกิด      
การทรุดตวัและอาคารบา้นเรือนบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง ซ่ึงทางบริษทัไดท้าํการรับผดิชอบทั้งหมด 

1.9   การเดนิทางไปต่างประเทศของอาจารย์ทีเ่กษียณอายุราชการ 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง  การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารยท่ี์เกษียณอายุราชการ ณ 
ประเทศจีน ในระหว่างวนัท่ี 2 – 5 สิงหาคม 2554 ส่วนงานเล้ียงเกษียณอายุราชการของอาจารย์สุภรณ์นั้ น
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ จะใหอ้าจารยสุ์ภรณ์เป็นผูเ้ลือกวนัในการจดัเล้ียงเอง โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีของสาํนกัฯจดัเตรียมการ
แสดงสาํหรับงานดงักล่าว  

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่9/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยมกีารแก้ไข 

- ขอ้ 1.8 การรายงานผลการตรวจประกนัคุณภาพ คือ จากซ่ึงจะตอ้งหาเวลาและสถานท่ีไป
จัดทาํแผน... เป็น ซ่ึงจะต้องประชุมเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนานาในปีต่อไป และ
จัดทาํแผน... 

- ขอ้ 1.9 การตรวจประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั คือ และไดท้าํการแบ่งวนั ดงัน้ี เป็น และ
มกีาํหนดการในการตรวจประเมิน ดงันี ้

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  การส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ประกอบการหอพกั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การไปส่งเอกสารเชิญประชุมผูป้ระกอบการหอพกั จะมีผูท่ี้ไปส่ง
หนงัสือเชิญ ดงัน้ี ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ, นายอดิศร, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั, นายขวญัชยั และนายวเิชียร 
 3.2  การทาํหนังสือไปราชการ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวนัทธีจดัทาํคาํสั่งไปราชการสาํหรับโครงการอบรม
พฒันาผูน้าํนิสิตรุ่นท่ี 19/2554 นางสาวช่ืนชีวินรับผิดชอบเร่ืองการติดต่อประสานงานกบัรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ทั้ง 4 คณะในการไปราชการคร้ังน้ี และนายสุนทรดูเร่ืองการจดัทาํหนงัสือลาเรียนสาํหรับนิสิตผูเ้ขา้รับการอบรม 
  
 



3.3  กรอบอตัรากาํลงัของสํานักฯ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง ได้ส่งอัตรากาํลงัและรายละเอียดของตาํแหน่งท่ีต้องการไป
เรียบร้อยแลว้ 
 3.4  การเดนิทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง  การเดินทางไปศึกษาดูงานของนิสิตทูตกิจกรรม ณ ประเทศลาว 
โดยจะเดินทางในวนัท่ี 16 – 18 กนัยายน 2554 
 3.5  การตรวจประกนัคุณภาพ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การจัดทาํเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพของ
มหาวทิยาลยัท่ีสาํนกัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบนั้น มีอาจารยท่ี์เขา้มามีส่วนในการดูแลองคป์ระกอบท่ี 3 ร่วมกนั คือ อาจารย์
จันทรัศมิ์ และอาจารย์วชัรินทร์ และไดม้อบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินนดัตวัแทนนิสิต คือ นายกองคก์ารบริหารนิสิต 
สภานิสิต และตัวแทนสโมสรนิสิต เพ่ือทาํการตอบคาํถามของคณะกรรมการตรวจประเมินในวนัท่ี 23 – 24 
สิงหาคม 2554 น้ี 
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  การเดนิทางไปราชการ ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก 
  นายสุนทร ไดแ้จง้ในท่ีประชุมวา่ จะเดินทางไปราชการ ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก ในวนัท่ี 19 
สิงหาคม 2554 ช่วงเยน็ กบันายอดิศร และนิสิตองคก์ารบางส่วน เน่ืองจากมีการคดัตวันกักีฬาประเภทฟุตบอล ตั้งแต่
เวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ไดแ้จง้ว่า จะเดินทางไปกบั อาจารยว์ชัรินทร์ และนางสาวอญัชลี
ในช่วงเยน็เหมือนกนั เน่ืองจากติดสอนภาคบ่าย โดยจะนาํรถไปเอง 
 5.2  การมัว่สุมของนิสิต 
  นายขวญัชัย แจ้งในท่ีประชุมว่า เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2554 มีนิสิตนั่งมั่วสุมด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีการผสมของส่ิงเสพติดอยูบ่ริเวณหนา้รถคุมขงัผูต้อ้งหาท่ีนาํมาจอดไวท่ี้มหาวิทยาลยั จึงไดป้ระสานงาน
กบันางสาวช่ืนชีวนิเพ่ือแจง้ใหก้บัสถานีตาํรวจทราบ เพ่ือดาํเนินการควบคุมตวัไปสอบสวนต่อไป 
 5.3  การเตรียมเอกกสารตรวจ กพร. 
  นางสาวช่ืนชีวิน แจง้ในท่ีประชุมว่า ขณะน้ีไดท้าํการเตรียมเร่ืองเอกสารการตรวจกพร.ของ
มหาวทิยาลยั  
 5.4  การแจ้งผลสรุปการตรวจสุขภาพของนิสิตใหม่ 
  นางสาวอญัชลี แจง้ในท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีผลการตรวจสุขภาพของนิสิตใหม่ไดส้รุปออกมาแลว้ 
และมีนิสิตบางรายท่ีมีปัญหาแตกต่างกันไป โดยผูอ้าํนวยการสํานักฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์พรธิภาเป็น
ผูด้าํเนินการต่อไป  

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 
เลกิประชุม เวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 
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