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วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การประชุมผู้ประกอบการหอพัก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การขอเลื่อนการส่ งเอกสารเชิญประชุมผูป้ ระกอบการหอพัก วันที่
15 สิ งหาคม 2554 นี้ เวลา 15.00 น. เป็ นต้นไป
1.2 การสรุปงานทีผ่ ่านมา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา โดยให้นายวิเชียรเป็ น
ผูส้ รุ ป ซึ่ งนายวิเชียรได้สรุ ปกิจกรรม ดังนี้
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่ งมีนิสิตให้ความสนใจในการสมัครเข้าประกวดเป็ น
จํานวนมาก โดยได้ขอรางวัลชมเชยจากผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ เพิ่มเป็ น 6 รางวัล เพื่อมอบ
ให้กบั ผูเ้ ข้าประกวดร้องเพลงในวันดังกล่าว
- กิ จ กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ ว นั แม่ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วันที่ 10 สิ ง หาคม 2554 ผ่านไปด้ว ยความ
เรี ย บร้ อ ย โดยสื บ เนื่ อ งจากกิ จ กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ ที่ ผ่า นมา ได้มี นิ สิ ต ที่ ไ ม่ ไ ด้เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมแต่มารับบัตรหลังเสร็ จกิจกรรมแล้วซึ่ งจะไม่สามารถเช็คกิจกรรมได้ทาํ ให้มีปัญหา
บ้าง จึงเห็นว่าในกิจกรรมเทิดพระเกียรติวนั พ่อจะจัดในช่วงเช้าแทน
1.3 การทะเลาะวิวาทของนิสิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2554 ที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
ระหว่างนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ฯ และนิ สิตคณะวิทยาการจัดการ โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้ตดั สิ นใจมอบหมายให้
นางสาวชื่นชีวนิ แจ้งไปยังสถานีตาํ รวจนครบาลบางยีเ่ รื อในการนํารถควบคุมผูต้ อ้ งหา พร้อมเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเข้ามาที่
มหาวิท ยาลัย ฯ เพื่อ ทําการป้ องปรามเหตุ ล่วงหน้าในกรณี เกิ ดเหตุการณ์ ท ะเลาะวิวาทอย่างร้ ายแรง ในวันที่ 10
สิ งหาคม 2554
1.4 การส่ งเสื้อกีฬาผิดขนาด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง บริ ษทั รั บตัดเสื้ อได้ทาํ การส่ งเสื้ อกี ฬาครบตามจํานวนแล้ว แต่
เนื่ อ งจากเสื้ อ มี ข นาดที่ ผิ ด ไปจากเดิ ม มาก ทํา ให้ ต ้อ งส่ ง คื น บริ ษ ัท เพื่ อ ทํา การแก้ไ ข โดยบริ ษ ัท ได้แ สดงความ
รับผิดชอบในการแก้ไขขนาดเสื้ อให้ท้ งั หมด
1.5 จํานวนเงินบํารุงการศึกษา ปี งบประมาณ 2555
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง สํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาได้รับการจัดสรรเงินบํารุ งการศึกษา
ประจําปี งบประมาณ 2555 เป็ นจํานวนเงิน 2,200,000 บาท เพิ่มจากปี งบประมาณ 2554 จํานวน 200,000 บาท โดย

มอบหมายให้อาจารย์ สุรศักดิ์เป็ นแม่งานในการดูแลเรื่ องรายละเอียดในการจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว และจะต้องส่ ง
ให้ทนั ในวันที่ 30 สิ งหาคม 2554 ซึ่ งให้ฝ่ายอนามัย และศูนย์เวชศึกษาป้ องกันยึดตามยอดเงินเดิมที่เคยตัดยอดให้ใน
ปี 2554
1.6 โครงการอบรมพัฒนาผู้นํานิสิตรุ่นที่ 19/2554
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดโครงการอบรมพัฒนาผูน้ าํ นิ สิตรุ่ นที่ 19/2554 ณ ค่าย
เยาวชนดอนบอสโก อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ระหว่างวนที่ 19 – 21 สิ งหาคม 2554 และได้ให้นายวิเชี ยรแจ้ง
เกี่ ยวกับรายละเอี ยดของการคัดเลื อกนิ สิตในการเข้าอบรม ซึ่ งนายวิเชี ยรแจ้งว่า ขณะนี้ ได้มี นิสิตสมัครเข้าร่ วม
โครงการมากกว่า 500 คน และจะต้องคัดเลือกให้เหลือเพียง 150 คน ในวันที่ 16 สิ งหาคม 2554 และผูอ้ าํ นวยการ
สํานักฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนัทธีจดั ทําคําสั่งไปราชการให้กบั คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสํานักฯ
1.7 การทําหนังสื อขอบคุณผศ.มุกดา พิภพลาภอนันต์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การบริ จาคเงิ นทุนเพื่อการศึกษาของผศ.มุ กดา พิภพลาภอนันต์
สําหรับนิ สิตที่มีความขยันหมัน่ เพียรจํานวน 100,000 บาท โดยมอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ ทาํ หนังสื อขอบคุณ
ด้วย
1.8 ปัญหาจากการก่อสร้ างอาคารครุศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง คณะครุ ศาสตร์ ได้รายงานปั ญหาจากการก่อสร้างอาคารครุ ศาสตร์
หลังใหม่ เนื่ องจากการตอกเสาเข็มของอาคาร โดยส่ วนที่มีความเสี ยหาย คือ ทางข้ามเขื่ อนด้านหลังอาคารที่เกิ ด
การทรุ ดตัวและอาคารบ้านเรื อนบริ เวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่ งทางบริ ษทั ได้ทาํ การรับผิดชอบทั้งหมด
1.9 การเดินทางไปต่ างประเทศของอาจารย์ทเี่ กษียณอายุราชการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ณ
ประเทศจี น ในระหว่า งวัน ที่ 2 – 5 สิ ง หาคม 2554 ส่ ว นงานเลี้ ย งเกษี ย ณอายุร าชการของอาจารย์สุ ภ รณ์ น้ ัน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ จะให้อาจารย์สุภรณ์เป็ นผูเ้ ลือกวันในการจัดเลี้ยงเอง โดยให้เจ้าหน้าที่ของสํานักฯจัดเตรี ยมการ
แสดงสําหรับงานดังกล่าว
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 9/2554
รับรองรายงานการประชุ มโดยมีการแก้ไข
- ข้อ 1.8 การรายงานผลการตรวจประกันคุณภาพ คือ จากซึ่ งจะต้องหาเวลาและสถานที่ไป
จัดทําแผน... เป็ น ซึ่ งจะต้ องประชุ มเพื่อนํ าผลการประเมินไปพัฒนานาในปี ต่ อไป และ
จัดทําแผน...
- ข้อ 1.9 การตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คือ และได้ทาํ การแบ่งวัน ดังนี้ เป็ น และ
มีกาํ หนดการในการตรวจประเมิน ดังนี้
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การส่ งเอกสารเชิญประชุมผู้ประกอบการหอพัก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การไปส่ งเอกสารเชิญประชุมผูป้ ระกอบการหอพัก จะมีผทู้ ่ีไปส่ ง
หนังสื อเชิญ ดังนี้ ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ, นายอดิศร, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ, นายขวัญชัย และนายวิเชียร
3.2 การทําหนังสื อไปราชการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนัทธีจดั ทําคําสั่งไปราชการสําหรับโครงการอบรม
พัฒนาผูน้ าํ นิ สิตรุ่ นที่ 19/2554 นางสาวชื่นชีวินรับผิดชอบเรื่ องการติดต่อประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ทั้ง 4 คณะในการไปราชการครั้งนี้ และนายสุ นทรดูเรื่ องการจัดทําหนังสื อลาเรี ยนสําหรับนิสิตผูเ้ ข้ารับการอบรม

3.3 กรอบอัตรากําลังของสํ านักฯ
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ แจ้ง เรื่ อ ง ได้ส่ งอัตรากําลัง และรายละเอี ย ดของตํา แหน่ ง ที่ ต ้อ งการไป
เรี ยบร้อยแล้ว
3.4 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปศึกษาดูงานของนิ สิตทูตกิจกรรม ณ ประเทศลาว
โดยจะเดินทางในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2554
3.5 การตรวจประกันคุณภาพ
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ แจ้ง เรื่ อ ง การจัด ทํา เอกสารเพื่ อ รองรั บ การตรวจประกัน คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยที่สาํ นักฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบนั้น มีอาจารย์ที่เข้ามามีส่วนในการดูแลองค์ประกอบที่ 3 ร่ วมกัน คือ อาจารย์
จันทรัศมิ์ และอาจารย์วชั รินทร์ และได้มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินนัดตัวแทนนิสิต คือ นายกองค์การบริ หารนิสิต
สภานิ สิ ต และตัว แทนสโมสรนิ สิ ต เพื่ อ ทํา การตอบคํา ถามของคณะกรรมการตรวจประเมิ น ในวัน ที่ 23 – 24
สิ งหาคม 2554 นี้
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การเดินทางไปราชการ ณ ค่ ายเยาวชนดอนบอสโก
นายสุ นทร ได้แจ้งในที่ประชุมว่า จะเดินทางไปราชการ ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก ในวันที่ 19
สิ งหาคม 2554 ช่วงเย็น กับนายอดิศร และนิสิตองค์การบางส่ วน เนื่องจากมีการคัดตัวนักกีฬาประเภทฟุตบอล ตั้งแต่
เวลา 15.00 น. เป็ นต้นไป ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้แจ้งว่า จะเดินทางไปกับ อาจารย์วชั ริ นทร์ และนางสาวอัญชลี
ในช่วงเย็นเหมือนกัน เนื่องจากติดสอนภาคบ่าย โดยจะนํารถไปเอง
5.2 การมัว่ สุ มของนิสิต
นายขวัญ ชัย แจ้ง ในที่ ป ระชุ ม ว่า เมื่ อ วัน พฤหัส บดี ที่ 18 สิ ง หาคม 2554 มี นิ สิ ต นั่งมั่ว สุ ม ดื่ ม
เครื่ องดื่มที่มีการผสมของสิ่ งเสพติดอยูบ่ ริ เวณหน้ารถคุมขังผูต้ อ้ งหาที่นาํ มาจอดไว้ที่มหาวิทยาลัย จึงได้ประสานงาน
กับนางสาวชื่นชีวนิ เพื่อแจ้งให้กบั สถานีตาํ รวจทราบ เพื่อดําเนินการควบคุมตัวไปสอบสวนต่อไป
5.3 การเตรียมเอกกสารตรวจ กพร.
นางสาวชื่ นชี วิน แจ้งในที่ ประชุ มว่า ขณะนี้ ได้ทาํ การเตรี ยมเรื่ องเอกสารการตรวจกพร.ของ
มหาวิทยาลัย
5.4 การแจ้ งผลสรุปการตรวจสุ ขภาพของนิสิตใหม่
นางสาวอัญชลี แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้ ผลการตรวจสุ ขภาพของนิ สิตใหม่ได้สรุ ปออกมาแล้ว
และมี นิ สิ ต บางรายที่ มี ปั ญ หาแตกต่ า งกัน ไป โดยผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ ได้ม อบหมายให้ อ าจารย์พ รธิ ภ าเป็ น
ผูด้ าํ เนินการต่อไป
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุ ม เวลา 11.00 น.
ประชุมครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 22 สิ งหาคม 2554
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