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วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การอบรมผู้นํานิสิต รุ่ นที1่ 9
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การอบรมผูน้ าํ นิสิตที่ผา่ นมา โดยได้มอบให้นายวิเชียรเป็ นผูส้ รุ ป
การเข้าร่ วมโครงการ ดังนี้
มี นิสิตที่ เข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 154 คน และการดําเนิ นการกิ จกรรมค่ายผ่านไปด้วยความ
เรี ยบร้อย ซึ่ งนิ สิตที่เข้าร่ วมกิจกรรมให้ความร่ วมมือดี และได้มอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ เป็ นผูส้ รุ ปงาน และ
นําเข้าที่ประชุมให้ทนั ภายในวันศุกร์ ที่ 27 สิ งหาคม 2554 นี้
1.2 การประชุมธรรมนูญนิสิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดประชุ มธรรมนู ญนิ สิต โดยได้เชิ ญรองอธิ การบดี , รอง
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก, รองคณบดีท้ งั 4 คณะ และนายกองค์การนิสิตนักศึกษาและสภานิสิตนักศึกษาเข้าร่ วมประชุมใน
วัน วัน ที่ 18 สิ ง หาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. ที่ ผ่า นมา มี เ อกสารที่ ต ้อ งแก้ไ ขบางข้อ และมอบหมายให้
นายสุ นทร จัดทําเอกสารที่แก้ไขแล้วแจกให้คณะกรรมการเพื่อทําการตรวจสอบและทําเล่มเข้าที่ประชุมกอม.ในวัน
ศุกร์ ซึ่ งหลังจากการประชุมธรรมนูญนั้น ได้มีการพูดคุยกับคุณสมคิด เกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าประกันอุบตั ิเหตุในปี
การศึกษา 2555 และจะต้องดําเนินการทําประกาศการปรับขึ้นค่าประกันอุบตั ิเหตุดว้ ย
1.3 การตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การตรวจประกันคุณภาพของมาวิทยาลัย โดยมอบให้นางสาว
ชื่ น ชี วิ น เป็ นผูแ้ จ้ง ในที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกับ การเตรี ย มการในการตรวจประกัน ครั้ งนี้ ซึ่ งนางสาวชื่ น ชี วิน แจ้ง ว่า
มหาวิทยาลัยจะมีการตรวจประกันในวันที่ 23 สิ งหาคม 2554 ซึ่ งได้จดั เตรี ยมนิ สิตสําหรับต้อนรับ และตอบคําถาม
จํานวน 8 คน ซึ่ งในคําสั่งประกันฯ จะมีชื่อของเจ้าหน้าที่ของสํานักฯ ทุกคน โดยในช่วงเช้าของวันที่ 23 สิ งหาคม
2554 ผูอ้ าํ นวยการสํานักได้มอบหมายให้ นางสาวชื่นชีวิน, นางสาวนัทธี , นายสุ นทร, และว่าที่ร้อยโทบัญญัติ ขึ้นไป
ช่วยงานประกันคุณภาพ ส่ วนนางสาวอัญชลี และนายขวัญชัย ดูแลประจําที่งานอนามัย และสํานักฯ ส่ วนวันที่ 24
สิ งหาคม 2554 สํานักฯได้ส่งนางสาวชื่นชีวนิ และนายวิเชียร เพื่อตอบคําถามของคณะกรรมการประกันคุณภาพด้วย
1.4 การประชุมเครือข่ ายหอพัก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 23 สิ งหาคม 2554 จะมีการประชุมผูป้ ระกอบการหอพัก
ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมอบหมายให้นายวิเชี ยรจัดโต๊ะแบบโต๊ะกลมสําหรับการประชุม พร้อม
ทั้งมอบให้นายสุ นทรตั้งไมค์ประชุมให้เรี ยบร้อย และได้มอบหมายให้นายวิเชียรร่ างเอกสารการทําสัญญาระหว่าง
ผูป้ ระกอบการหอพักกับมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

1.5 การทะเลาะวิวาทของนิสิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การทะเลาะวิวาทของนิ สิต โดยได้มอบหมายให้อาจารย์ สุรศั กดิ์
เรี ยกนิ สิตที่มีปัญหามาคุยและอาจารย์ ธีรถวัลย์ เป็ นผูด้ ูแลเรื่ องกรณี ที่นิสิตถูกทําร้ายร่ างกาย ณ อาคาร 27 โดยทาง
ผูป้ กครองของนิ สิตที่ถูกทําร้ายร่ างกายต้องการพบกับนิ สิตสิ ตอีกฝ่ ายเพื่อยุติและไม่เอาความ กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น และได้มอบหมายให้อาจารย์ สุรศักดิ์ดูแลในช่วงเวลาเย็นเนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหามากที่สุด
1.6 การประชุมสรรหาคณบดีทกี่ าํ ลังหมดวาระ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยในวันศุกร์ ที่ 26
สิ งหาคม 2554 เพื่อทําการสรรหาคณบดีคณะครุ ศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการที่กาํ ลังจะหมดวาระลง
1.7 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ก.พ.ร.)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ทาํ การแจ้งผลคะแนนการประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ ราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมหาวิทยาลัยได้รับคะแนนผลการประเมิ น เท่ากับ 4.2165
(คะแนนเบื้องต้น) ซึ่ งถือเป็ นคะแนนที่ค่อนข้างสู งมาก แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการบริ หารราชการของมหาวิทยาลัย
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554
รับรองรายงานการประชุ มโดยไม่ มีการแก้ ไข
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การทะเลาะวิวาทของนิสิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ มอบหมายให้อาจารย์ สุรศักดิ์และอาจารย์ ธีรถวัลย์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ติดตามและดูแลให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การส่ งเสื้อกีฬาทีผ่ ดิ ขนาด
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งว่าได้ทาํ การติดต่อกับบริ ษทั แล้ว และให้นิสิตรับไปเรื่ อย ๆ ก่อน โดยขนาด
ไหนที่นิสิตสามารถใส่ ได้กใ็ ห้ไปก่อนส่ วนที่ใส่ ไม่ได้กจ็ ะรวบรวมและส่ งให้กบั ทางบริ ษทั เพื่อทําแก้ไขต่อไป
3.3 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้มอบหมายให้นายวิเชียรตามเอกสารที่ท่านอธิ การบดีได้อนุมตั ิแล้วนํามา
ให้กบั สํานักวิเทศน์สัมพันธ์เพื่อทําเรื่ อง พร้อมทั้งรายชื่อนิ สิตที่เป็ นภาษาอังกฤษ และทําหนังสื อไปราชการพร้อม
แนบกําหนดการให้เรี ยบร้อย โดยมอบหมายให้นางสาวนัทธีช่วยดูแลในส่ วนนี้ดว้ ย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 สนามแบดมินตัน
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การใช้เงินบก.ศ. (คงคลัง) ในการจัดซื้ อสนามแบดมินตันนั้น ขณะนี้
กําลังดําเนินการอัดยาง และอยูใ่ นช่วงของการตีเส้นสนาม ซึ่ งบริ ษทั จะนํามาส่ งในวันพุธหรื อพฤหัสบดี นี้
5.2 การสรุปกิจกรรมของศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งว่า ในวันที่ 30 สิ งหาคม 2554 จะจัดให้มีการประชุมสรุ ปกิจกรรมร่ วมกับ
ตัวแทนของชุ มชนประมาณ 30 คน ที่ ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุ มสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยถือเป็ นกิ จกรรม
สุ ด ท้า ยของงบประมาณแผ่น ดิ น และเมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ไ ด้มี นิสิ ต นั่งมั่ว สุ ม โดยมี อุ ป กรณ์ พ ร้ อ มสู บ จึ ง ได้ท าํ การแจ้ง
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจให้มาเชิญตัวไปนัง่ ที่หอ้ งสอบสวนก่อน โดยฝากให้ว่าทีร่ ้ อยโทบัญญัติตามตัวนิสิตมารายงานตัวด้วย

5.3 การทําหนังสื อเชิญผู้อาํ นวยการเขตและเจ้ าหน้ าทีต่ าํ รวจ
ผูอ้ าํ นวยการสํา นักฯ มอบหมายให้น างสาวณัฐวรรณ์ ทําหนังสื อ เชิ ญ ผูอ้ าํ นวยการเขต และ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ เพื่อเข้าร่ วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมในวันที่ 15 กันยายน 2554
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุ ม เวลา 10.51 น.
ประชุมครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 29 สิ งหาคม 2554
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