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เร่ิมประชุม 10.04 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  การอบรมผู้นํานิสิต รุ่นที1่9 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การอบรมผูน้าํนิสิตท่ีผา่นมา โดยไดม้อบใหน้ายวิเชียรเป็นผูส้รุป
การเขา้ร่วมโครงการ ดงัน้ี 
  มีนิสิตท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 154 คน และการดาํเนินการกิจกรรมค่ายผ่านไปดว้ยความ
เรียบร้อย ซ่ึงนิสิตท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือดี และไดม้อบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์เป็นผูส้รุปงาน และ
นาํเขา้ท่ีประชุมใหท้นัภายในวนัศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2554 น้ี 

1.2  การประชุมธรรมนูญนิสิต 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การจัดประชุมธรรมนูญนิสิต โดยไดเ้ชิญรองอธิการบดี, รอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกั, รองคณบดีทั้ง 4 คณะ และนายกองคก์ารนิสิตนกัศึกษาและสภานิสิตนกัศึกษาเขา้ร่วมประชุมใน
วนัวนัท่ี 18 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. ท่ีผ่านมา  มีเอกสารท่ีต้องแก้ไขบางข้อและมอบหมายให ้        
นายสุนทร จดัทาํเอกสารท่ีแกไ้ขแลว้แจกใหค้ณะกรรมการเพ่ือทาํการตรวจสอบและทาํเล่มเขา้ท่ีประชุมกอม.ในวนั
ศุกร์ ซ่ึงหลงัจากการประชุมธรรมนูญนั้น ไดมี้การพดูคุยกบัคุณสมคิด เก่ียวกบัการปรับข้ึนค่าประกนัอุบติัเหตุในปี
การศึกษา 2555 และจะตอ้งดาํเนินการทาํประกาศการปรับข้ึนค่าประกนัอุบติัเหตุดว้ย 
 1.3  การตรวจประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การตรวจประกนัคุณภาพของมาวิทยาลยั โดยมอบให้นางสาว    
ช่ืนชีวิน เป็นผูแ้จ้งในท่ีประชุมเก่ียวกับการเตรียมการในการตรวจประกันคร้ังน้ี ซ่ึงนางสาวช่ืนชีวิน แจ้งว่า 
มหาวิทยาลยัจะมีการตรวจประกนัในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมนิสิตสาํหรับตอ้นรับ และตอบคาํถาม 
จาํนวน 8 คน ซ่ึงในคาํสั่งประกนัฯ จะมีช่ือของเจา้หนา้ท่ีของสํานกัฯ ทุกคน โดยในช่วงเชา้ของวนัท่ี 23 สิงหาคม 
2554 ผูอ้าํนวยการสาํนกัไดม้อบหมายให ้นางสาวช่ืนชีวิน, นางสาวนทัธี, นายสุนทร, และวา่ท่ีร้อยโทบญัญติั ข้ึนไป
ช่วยงานประกนัคุณภาพ ส่วนนางสาวอญัชลี และนายขวญัชยั ดูแลประจาํท่ีงานอนามยั และสํานกัฯ ส่วนวนัท่ี 24 
สิงหาคม 2554 สาํนกัฯไดส่้งนางสาวช่ืนชีวนิ และนายวเิชียร เพ่ือตอบคาํถามของคณะกรรมการประกนัคุณภาพดว้ย  

1.4  การประชุมเครือข่ายหอพกั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 จะมีการประชุมผูป้ระกอบการหอพกั 
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมอบหมายให้นายวิเชียรจดัโต๊ะแบบโต๊ะกลมสาํหรับการประชุม พร้อม
ทั้งมอบให้นายสุนทรตั้งไมคป์ระชุมให้เรียบร้อย และไดม้อบหมายให้นายวิเชียรร่างเอกสารการทาํสัญญาระหวา่ง
ผูป้ระกอบการหอพกักบัมหาวทิยาลยัฯ ดว้ย 
  



1.5  การทะเลาะววิาทของนิสิต 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การทะเลาะวิวาทของนิสิต โดยไดม้อบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์
เรียกนิสิตท่ีมีปัญหามาคุยและอาจารย์ธีรถวัลย์เป็นผูดู้แลเร่ืองกรณีท่ีนิสิตถูกทาํร้ายร่างกาย ณ อาคาร 27 โดยทาง
ผูป้กครองของนิสิตท่ีถูกทาํร้ายร่างกายตอ้งการพบกบันิสิตสิตอีกฝ่ายเพ่ือยติุและไม่เอาความ กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน และไดม้อบหมายใหอ้าจารย์สุรศักดิ์ดูแลในช่วงเวลาเยน็เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหามากท่ีสุด 

1.6 การประชุมสรรหาคณบดทีีก่าํลงัหมดวาระ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัในวนัศุกร์ท่ี 26 
สิงหาคม 2554 เพ่ือทาํการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณะวทิยาการจดัการท่ีกาํลงัจะหมดวาระลง 

1.7   ผลคะแนนการประเมนิผลการปฏิบัติงาน (ก.พ.ร.) 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง สํานักงาน ก.พ.ร. ไดท้าํการแจง้ผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมหาวิทยาลยัไดรั้บคะแนนผลการประเมิน เท่ากบั 4.2165 
(คะแนนเบ้ืองตน้) ซ่ึงถือเป็นคะแนนท่ีค่อนขา้งสูงมาก แสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพการบริหารราชการของมหาวทิยาลยั  

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่10/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  การทะเลาะววิาทของนิสิต 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์และอาจารย์ธีรถวัลย์เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ติดตามและดูแลใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
 3.2  การส่งเส้ือกฬีาทีผ่ดิขนาด 
  อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้วา่ไดท้าํการติดต่อกบับริษทัแลว้ และให้นิสิตรับไปเร่ือย ๆ ก่อน โดยขนาด
ไหนท่ีนิสิตสามารถใส่ไดก้ใ็หไ้ปก่อนส่วนท่ีใส่ไม่ไดก้จ็ะรวบรวมและส่งใหก้บัทางบริษทัเพ่ือทาํแกไ้ขต่อไป 

3.3  การเดนิทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดม้อบหมายใหน้ายวิเชียรตามเอกสารท่ีท่านอธิการบดีไดอ้นุมติัแลว้นาํมา
ให้กบัสํานกัวิเทศน์สัมพนัธ์เพ่ือทาํเร่ือง พร้อมทั้งรายช่ือนิสิตท่ีเป็นภาษาองักฤษ และทาํหนงัสือไปราชการพร้อม
แนบกาํหนดการใหเ้รียบร้อย โดยมอบหมายใหน้างสาวนัทธีช่วยดูแลในส่วนน้ีดว้ย 
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  สนามแบดมนิตนั 
  อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง การใชเ้งินบก.ศ. (คงคลงั) ในการจดัซ้ือสนามแบดมินตนันั้น ขณะน้ี
กาํลงัดาํเนินการอดัยาง และอยูใ่นช่วงของการตีเส้นสนาม ซ่ึงบริษทัจะนาํมาส่งในวนัพธุหรือพฤหสับดี น้ี 
 5.2  การสรุปกจิกรรมของศูนย์เวชศึกษาป้องกนั 
  วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้วา่ ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2554 จะจดัใหมี้การประชุมสรุปกิจกรรมร่วมกบั
ตวัแทนของชุมชนประมาณ 30 คน ท่ีร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยถือเป็นกิจกรรม
สุดท้ายของงบประมาณแผ่นดิน และเม่ือวนัศุกร์ได้มีนิสิตนั่งมั่วสุมโดยมีอุปกรณ์พร้อมสูบ จึงได้ทาํการแจ้ง
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหม้าเชิญตวัไปนัง่ท่ีหอ้งสอบสวนก่อน โดยฝากใหว่้าทีร้่อยโทบัญญัติตามตวันิสิตมารายงานตวัดว้ย  
 
 
 



 5.3  การทาํหนังสือเชิญผู้อาํนวยการเขตและเจ้าหน้าทีต่าํรวจ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ มอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ ทาํหนังสือเชิญผูอ้าํนวยการเขต และ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมในวนัท่ี 15 กนัยายน 2554  

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 
เลกิประชุม เวลา 10.51 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 
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