รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 8 / 2554
ในวันจันทร์ ที่ 1 สิ งหาคม 2554
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
---------------------------------ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิ ลกสัมพันธ์, นายสายัณ พุทธลา, นายสุ รศักดิ์ เครื อหงษ์, นางสาวพรธิ ภา ไกรเทพ,
นางสาวชื่ นชี วิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นาย
สุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวลิ า, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุม
นายธี รถวัลย์ ปานกลาง
เริ่มประชุ ม 10.40 น.
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาสํ านักกิจการนิสิตนักสึ กษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ผลคะแนนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
กิจการนิ สิตนักศึกษา โดยมีผลคะแนนที่ 3.25 อยู่ในระดับพอใช้ โดยคณะกรรมการได้มีขอ้ คิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้
สํานักปรับปรุ งในการตรวจประกันคุณภาพครั้งหน้า ซึ่ งผศ.ดร.จันทร์ วิภา ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าบุคลากรภายใน
สํานักฯ จะต้องมีแผนงานที่วางไว้สาํ หรับงานประกัน และในองค์ประกอบบางตัวที่ไม่ได้คะแนน คือ บริ การวิชาการ
ให้ตดั ออกและให้นาํ องค์ประกอบทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ามาแทน
1.2 เสื้อกีฬา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สอบถามอาจารย์สุรศักดิ์ เกี่ ยวกับเสื้ อกี ฬาของนิ สิต โดยอาจารย์ สุรศั กดิ์
ชี้แจงในที่ประชุมดังนี้
- เสื้ อรอบที่ 2 ส่ งที่ 6,287 ตัว รวมกับรอบแรก 888 ตัว เป็ น เหลือรอบที่ 3 ส่ งวันที่ 8 สิ งหาคม
2554 จํานวน 3,825 ตัว รวมทั้งสิ้ น 11,000 ตัว ชําระเงินแล้ว 2 รอบ รวม 1,038,400 บาท คงเหลือ 259,600 บาท รวม
1,298,000 บาท และได้มอบหมายให้นายวิเชี ยรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแจกเสื้ อ ซึ่ งอาจารย์ สุรศั กดิ์ได้ทาํ สถิติไว้
สําหรับการสั่งทําเสื้ อในปี การศึกษาถัดไปด้วย
1.3 บัตรนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ธนาคารได้ทาํ การแจกบัตรนักศึกษาในรอบที่ 2 โดยนักศึกษา
สามารถรับได้ ณ อาคาร 1 ชั้น 1
1.4 การประชุมเรื่อง “ร้ านจําหน่ ายสุ รา”
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ความคืบหน้าในการเข้าร่ วมประชุมกับสํานักงานเขต สถานีตาํ รวจ
และผูป้ ระกอบการร้านค้า โดยห้ามขายเหล้าให้กบั นิ สิตที่แต่งกายชุดนิ สิต ห้ามสู บบุหรี่ ในร้านอาหาร และทําการ
ปิ ดบังทัศนี ยภาพภายนอกให้มิดชิ ด ผศ.ดร.จันทร์ วิภา เสริ มเรื่ องการจัดทําป้ ายไวนิ ลบริ เวณสถานที่สูบบุหรี่ ของ
นิสิต โดยให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วที่สุด
1.5 กิจกรรมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณณวดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง กิ จกรรมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าภคิ นีเธอ เจ้าฟ้ าเพชร
รัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 4 สิ งหาคม 2554 ณ ลานพระบรมรู ปสมเด็จเจ้าเพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) โดยเครื่ องแต่งกายขอเป็ นชุดสูทของหน่วยงาน

1.6 การเซ็นต์ สัญญากองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษาฯ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ สอบถามเรื่ อง การเซ็นสัญญากูย้ ืมฯ สําหรับนิ สิตกูใ้ หม่และกูเ้ ก่า โดยนาย
อดิศรแจ้งว่าจะทําการเซ็นสัญญากูย้ มื ในวันที่ 2 – 7 สิ งหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. ผศ.ดร.จันทร์ วิภา
เสนอว่า ควรมีคิวนัดสัมภาษณ์เป็ นเวลาดีหรื อไม่
1.7 การประกวดฑูตกิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง จากการประกวดทูตกิ จกรรมโดยจะนํานิ สิตที่ ได้ตาํ แหน่ ง
ฑูตกิจกรรม จํานวน 10 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาวและเข้าร่ วมกิจกรรม ซึ่ งจะมีตวั แทนขององค์การ
บริ หารนิสิตและสโมสรนิสิตร่ วมเดินทางไปในครั้งนี้ดว้ ย
1.8 กิจกรรมชมรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง กิจกรรมเปิ ดโลกชมรมผ่านไปด้วยความเรี ยบร้อยและยังไม่ได้มี
การประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษาชมราม โดยจะทําการนัดวันกับผศ.ดร.จันทร์ วิภาอีกครั้งเพื่อนัดประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษา
ชมรม ซึ่ งในปี นี้ นิสิตได้ทาํ การปรับอัตราค่าดําเนิ นการขึ้นจาก 40 บาท เป็ น 50 บาท โดยมอบหมายให้นายวิเชี ยร
ตรวจสอบว่าจํานวนเงิน 20 บาทที่ทางส่ วนกลางเป็ นคนดูแลได้มีการดูแลชมรมอย่างไร
1.9 การอบรมผู้นํานิสิตรุ่ นที่ 19
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การอบรมผูน้ าํ นิ สิตรุ่ นที่ 19/2554 ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในวันที่ 19 – 21 สิ งหาคม 2554 โดยอาจารย์สุรศักดิ์ได้เสนอให้รีบทําการสัมภาษณ์เนื่องจาก
จะไม่ทนั เวลา
1.10 การประชุมหอพัก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเลื่อนวันแจกหนังสื อเชิญผูป้ ระกอบการหอพักเป็ นวันจันทร์ ที่
8 สิ งหาคม 2554
1.11 การประกวดร้ องเพลงลูกทุ่ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก แจ้งเรื่ อง กิ จกรรมการประกวดร้ องเพลงลูกทุ่งวันแม่ จะจัดขึ้ นในวันที่ 9
สิ งหาคม 2554 ตั้ง แต่เ วลา 12.00 น. – 16.30 น. และจะทํา การมอบรางวัลในวันที่ 10 สิ ง หาคม 2554 ในพิ ธี
เทิดพระเกียรติวนั แม่แห่งชาติ
1.12 เสื้ออาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก สอบถาม นายอดิศรเรื่ องเสื้ อสําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมโดยนายอดิศร
แจ้งว่าได้ดาํ เนินการสั่งทําเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วและจะได้เสื้ อในวันที่ 3 สิ งหาคม 2554
1.13 ผลรวมการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ได้มอบหมายให้นายสุ นทรทําบันทึกชี้แจงท่านอธิ การบดีสาํ หรับผลรวมของ
การกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตในวันปฐมนิ เทศนิสิตใหม่ ประจําปี 2554
1.14 การประชุ มอาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก แจ้งเรื่ อง การประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมในวันที่ 4 สิ งหาคม 2554 ณ
ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 6 ชั้น 14 โดยมอบหมายให้บุคลากรแต่รับผิดชอบงานดังนี้
- การเตรี ยมห้องประชุม มอบหมายให้นายอดิศร นายสุ นทร และนายขวัญชัยเป็ นผูด้ ูแล
- อาหารว่าง
มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ และนางสาวณัฐวรรณ์เป็ นผูด้ ูแล
- บันทึกการประชุม
มอหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ เป็ นผูด้ ูแล
- จัดเอกสารเข้าที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ และนางสาวนัทธีเป็ นผูด้ ูแล
พร้อมแจกเสื้ อให้สาํ หรับอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย

1.15 การประชุมแก้ไขธรรมนูญนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก แจ้งเรื่ อง การนัดประชุมแก้ไขธรรมนูญนักศึกษา โดยมีการนัดหมายในวันที่
18 สิ งหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ซึ่ งมอบหมายให้นายสุ นทรเตรี ยมธรรมนูญนักศึกษา ประกาศการเงินทั้งหมด และ
คําสั่งเข้าที่ประชุม และมอบหมายอาจารย์ สุรศั กดิ์ในการจัดเตรี ยมธรรมนูญกี ฬา ประกาศการเงิน เข้าร่ วมทําการ
พิจารณาแก้ไขพร้อมกันในคราวนี้ดว้ ย
1.16 กีฬาภายใน
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก แจ้งเรื่ อง การนัดหมายกับผศ.ดร.จันทร์ วิภา เรื่ อง การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
อีกครั้งในเรื่ องของค่าสถานที่ในการจัดกิจกรรม ค่าเช่ารถ โดยมีผทู ้ ี่จะต้องเข้าร่ วมประชุมคือ ผศ.ดร.จันทร์ วิภา,
อาจารย์สายัณ, อาจารย์สุรศักดิ์, นายสุ นทร, นายอดิศร, นายวิเชียร
1.17 คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก แจ้งเรื่ อง การส่ งรายชื่ อคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย โดยได้
มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินส่ งรายชื่อคุณสมบัติ ปรี ชาชาญพานิช และคุณจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ เข้าร่ วมคัดเลือก
เป็ นคณะกรรมการดังกล่าว
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 7/2554
รับรองรายงานการประชุ มโดยไมมีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 โครงการบริการวิชาการ
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การบริ การวิชาการได้ดาํ เนินการครบตามวัตถุประสงค์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง ปั ญหาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ซึ่ งมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้โดย
จะรี บทําการแก้ไขระบบให้เร็ วที่สุด
5.3 การจัดทําโครงการบริการวิชาการ
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การจัดทําโครงการบริ การวิชาการร่ วมกับวัดกัลยาณ์ได้เสร็ จสิ้ นแล้ว
และในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554 ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนวัดมอญ ซึ่ งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมกีฬา
และกิจกรรมวาดภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
5.4 การจัดเตรียมเอกสารการเซ็นสั ญญา
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การช่วยเตรี ยมเอกสารในการเซ็ นสัญญากองทุ นกูย้ ืมฯ และการติดต่อ
สอบถามเรื่ องกิจกรรมเครื อข่ายฯ ครั้งต่อไป จะมีการประชุมในวันที่ 28 สิ งหาคม 2554
5.5 การสั มภาษณ์ กองทุนให้ เปล่า
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การสัมภาษณ์กองทุนให้เปล่าเรี ยบร้อยแล้ว โยนิ สิตที่ไม่มาทําการ
สัมภาษณ์ 10 ราย ส่ วนเอกสารในการเชิญประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ดาํ เนินการจัดส่ งเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 29
กรกฎาคม 2554
5.6 การรับผลการตรวจสุ ขภาพ
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การรับผลการตรวจสุ ขภาพในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ที่ผา่ นมาเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย และได้จดั ทําแผ่นพับการให้บริ การต่าง ทๆ ของงานอนามัยแจกด้วย

5.7 ประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวชื่ น ชี วิ น แจ้ง เรื่ อ ง การขอขอบคุ ณ ทุ ก คนที่ ช่ ว ยเหลื อ ในการตรวจประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาครั้งนี้ โดยยังมี บางตัวบ่งชี้ ที่จะต้องทําการแก้ไขคือ ข้อมูลของแผนการ
พัฒนาบุคลากรภายในสํานักฯ แต่ละบุคคล และแผนการบริ หารจัดการภายในฯ ส่ วนเรื่ องที่กาํ ลังดําเนิ นการอยูค่ ือ
การตามเอกสารการจ่ายเงินของนิสิตพิการและนิสิต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.8 การจัดหารถตู้ของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผศ.ดร.จัน ทร์ วิ ภ า แจ้ง เรื่ อ ง การประชุ ม คณะกรรมการอํา นวยการมหาวิ ท ยาลัย โดยท่ า น
อธิ การบดี ได้เสนอให้ทางสํานักฯ จัดหารถตูเ้ พื่อใช้ในงานราชการ ซึ่ งผศ.ดร.จันทร์ วิภา ได้ให้บุคลากรภายใน
สํานักฯ หาข้อดีและข้อเสี ยของการมีรถตู้ และลองเปรี ยบเทียบระหว่างการเช่าเฉพาะงานว่าทางไหนจะคุม้ ค่ากว่ากัน
5.9 แจ้ งกําหนดการเดินทาง
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ได้แจ้งกําหนดการเดินทางไปต่างประเทศ โดยในวันที่ 28 – 30 สิ งหาคม 2554
จะเดิ น ทางไปประเทศสิ ง ค์โ ป และประมาณปลายเดื อ น กัน ยายน – ต้น เดื อ นตุ ล าคม 2554 จะเดิ น ทางไป
ประเทศญี่ปุ่น และประมาณเดือนตุลาคม 2554 จะเดินทางไปประเทศภูฏาน
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุ ม เวลา 12.00 น.
ประชุมครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 8 สิ งหาคม 2554

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายสายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

