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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสายณั พุทธลา, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ,นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาว
อญัชลี  โพธยารมย,์  นางสาวณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, 
นายวเิชียร  ทุวลิา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสัมพนัธ์, นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง   
เร่ิมประชุม 13.35 น. 
วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  กจิกรรมเทดิพระเกยีรตวินัแม่แห่งชาต ิ
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ โดยไดส้อบถามนาย
วิเชียรเก่ียวกบัการจดักิจกรรมดงักล่าว ซ่ึงนายวิเชียรไดแ้จง้วา่ ในวนัท่ี  9  สิงหาคม  2554 จะมีการจดัการประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1  และในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติวนัแม่
แห่งชาติ ณ บริเวณลานอนุสาวรียส์มเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ตั้งแต่เวลา 16.30 น. 
 1.2  การประชุมผู้ประกอบการหอพกั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การขอเล่ือนการส่งเอกสารเชิญประชุมผูป้ระกอบการหอพกั จาก
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2554 เป็นวนัท่ี  15  สิงหาคม 2554 
 1.3  การประชุมสภานิสิตและการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง  เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 ท่ีผา่นมาไดมี้การประชุม 2 ส่วน  คือ  
การเปิดประชุมสภานิสิต ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ โดยท่านอธิการบดีไดเ้ขา้พบนิสิต
พร้อมใหค้าํแนะนาํต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต ซ่ึงการประชุมดงักล่าวไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากตวัแทน
นิสิตทุกชั้นปีและทุกคณะซ่ึงจะมีการประชุมคร้ังต่อไปในวนัท่ี 8 กนัยายน 2554  และในเวลา  15.30 น. ท่าน
อธิการบดีไดเ้ขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม เพ่ือช้ีแจงการดาํเนินงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั พร้อมกนัน้ีทางสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาไดแ้จกเส้ือสาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมดว้ย และไดท้าํการ
นดัหมายการประชุมคร้ังต่อไปคือ วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 และในช่วงเชา้ของวนัเดียวกนัไดมี้การจดักิจกรรมถวาย
ความอาลยัสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลาน
อนุสาวรียส์มเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศด์ว้ย 

1.4  โครงการอบรมพฒันาบุคลกิภาพ คร้ังที ่19/2554 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การจดัโครงการอบรมพฒันาบุคลิกภาพ คร้ังท่ี 19/2554 ระหวา่ง
วนัท่ี 19 – 21  สิงหาคม 2554 ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงผศ.ดร.จันทร์วิภา ไม่สามารถ
ไปร่วมโครงการไดเ้น่ืองจากจะตอ้งเดินทางไปจงัหวดัน่านกบัท่านอธิการบดี ในวนัท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2554 โดยจะ
มีผศ.ดร.บังอร เดินทางไปเป็นวทิยากร พร้อมร่วมโครงการในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2554  

1.5  กรอบอตัราและตาํแหน่งพนักงานราชการ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้รับการจัดสรรอตัราพนักงาน
ราชการ จาํนวน 1 ตาํแหน่ง โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดท้าํการกาํหนดกรอบอตัรา เพ่ือเสนอกบัหน่วยงานหลกัของ



มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เหมาะสมกับงานท่ีดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน และได้มอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวิน เป็น
ผูด้าํเนินการดา้นการตรวจสอบเร่ืองของช่ือและตาํแหน่งและนาํใหผู้อ้าํนวยการสาํนกัฯ พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

1.6 การเดนิทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว ระหวา่งวนัท่ี  17 – 
18  กนัยายน  2554 ของนิสิตท่ีชนะการประกวดทูตกิจกรรม ทั้ง 10 คน โดยจะตอ้งไปเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กบั
มหาวิทยาลยัของประเทศลาว โดยจะมีผูท่ี้เดินทางไปดว้ย ดงัน้ี ผศ.ดร.จนัทร์วิภา, นายสายณั, นายวิเชียร รองคณบดี 
ตวัแทนองคก์ารบริหารนิสิต และตวัแทนจากสโมสรนิสิต  

1.7   การจัดทาํสรุปโครงการบริการวชิาการแก่สังคม 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ ไดส้อบถามว่าท่ีร้อยโทบญัญติั เก่ียวกบักิจกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคมท่ียงัคา้งอยู่ โดยว่าที่ร้อยโทบัญญัติไดแ้จ้งว่า เหลืออีก 1 กิจกรรม คือการสรุปผลการดาํเนินโครงการ ซ่ึง
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดใ้ห้เร่งดาํเนินการสรุปโครงการและรายงานการใชเ้งินโดยเร็วเน่ืองจากใกลห้มดเวลาในการ
ดาํเนินการแลว้  
 1.8   การรายงานผลการตรวจประกนัคุณภาพ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การรายงานผลคะแนนการประเมินประกนัคุณภาพภายใน โดย
คะแนนของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาท่ีรวมทุกองคป์ระกอบแลว้ ได ้3.47 คะแนน โดยคะแนนท่ียงัขาดอยูคื่อ ดา้น
แผนการบริหารงานบุคคล ซ่ึงจะตอ้งหาเวลาและสถานท่ีไปจดัทาํแผนการบริหารงานเฉพาะบุคคลเพ่ือรองรับการ
ตรวจประกนัคุณภาพในปีการศึกษาถดัไป 

1.9   การตรวจประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง  การตรวจประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะทาํการตรวจใน
วนัท่ี 23 – 24 สิงหาคม 2554 โดยสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รับผิดชอบในส่วนขององค์ประกอบท่ี 3 และ
องคป์ระกอบท่ี 10 ซ่ึงจะตอ้งทาํการกรอกขอ้มูลในส่วนของ SAR เขา้ CHEQA ONLINE SYSTEM  พร้อมกบั
สแกนหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบนั้น โดยมอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวิน และนางสาวนัทธีเป็นผูดู้แลใน
การกรอกขอ้มูล ส่วนองคป์ระกอบท่ี 10 มอบหมายใหน้ายสุนทร และว่าที่ร้อยโทบัญญัติเป็นผูรั้บผิดชอบ และไดท้าํ
การแบ่งวนั ดงัน้ี 
  ในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 ตรวจเอกสารและหลกัฐานตามองคป์ระกอบพร้อมสอบถาม 
  ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2554 เยีย่มชมหน่วยงานต่าง ๆ  
 1.10 การมอบทุนการศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง  การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ สงดั ชะลออยู ่จาํนวน 3 ทุน ๆ 
ละ 5,000 บาท  

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่8/2554 
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  ปัญหาเร่ืองเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
  นายสุนทร แจง้วา่ ขณะน้ีไดน้าํเคร่ือง PC ไปใชเ้ป็นเคร่ืองสาํรองในการเกบ็ขอ้มูลแทนเคร่ืองเดิม
ก่อน ท่ีสามารถใชง้านไดป้กติแลว้ คือ การเช็คกิจกรรมของนิสิตนกัศึกษา การซ่อมนั้น จากการตรวจสอบแลว้อาจ
ไม่มีความคุม้เน่ืองจากราคาท่ีทาํการซ่อมกบัราคาท่ีซ้ือใหม่มีราคาไม่ต่างกนัมาก ในการน้ีผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ได้
เห็นดว้ยกบัการท่ีจะจดัหามาใหม่เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเกิดความเสียหาย 
 
 



 3.2  การจัดส่งประเภทกฬีามหาวทิยาลยั 
  นายสุนทร แจง้ว่า กีฬามหาวิทยาลยัไดมี้การเปิดระบบสําหรับให้ส่งรายการและประเภทของ
กีฬาต่าง ๆ สาํหรับรอบคดัเลือกแลว้ ซ่ึงจะตอ้งทาํการส่งรายการและประเภทของชนิดกีฬาท่ีมหาวิทยาลยัจะเขา้ร่วม
แข่งขนัในวนัท่ี  15  สิงหาคม  2554 น้ี ถา้พน้กาํหนดจะไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมแข่งในรอบคดัเลือก 
 3.3  การแจกเส้ือกฬีา 
  นายสุนทร แจง้เร่ือง การแจกเส้ือสําหรับนิสิตและนกัศึกษา ว่า ในขณะน้ีไดท้าํการแจกเส้ือไป
แลว้ประมาณ 40 % โดยในวนัท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2554 น้ีจะเป็นรอบของคณะครุศาสตร์ 
 3.4  การทาํไวนิล 
  ว่าท่ีร้อยโทบญัญติํ แจง้ว่า ไดอ้อกแบบการจดัทาํป้าย พร้อมกบัการเตรียมอุปกรณ์สําหรับปิด
บริเวณสถานท่ีสูบบุหร่ี เหลือเพียงนาํไปติดและประกอบให้เรียบร้อย โดยผูอ้าํนวยการสํานักฯ เร่งให้ว่าท่ีร้อยโท
บญัญติัจดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในอาทิตยน้ี์   
วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

ไม่ม ี
วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  ทุนให้เปล่า 
  นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเร่ือง การคดันิสิตเพ่ือเขา้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสามสมเด็จ โดย
จะตอ้งทาํการคดัอยา่งเร่งด่วนท่ีสุด เน่ืองจากจะมีการมอบทุนในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2554   
 5.2  การเซ็นสัญญากองทุน 
  นายอดิศร แจง้วา่ การเซ็นสัญญาของนิสิต โดยเหลือนิสิตท่ีไม่มาเซ็นสัญญา 80 กวา่คน ซ่ึงรอบท่ี
สองจะทาํการเซ็นสัญญาในสัปดาห์หนา้และจะตอ้งเดินทางไปสระยายโสมเพื่อทาํการเซ็นสัญญา 
 5.3  ส่ือทศันูปกรณ์ในงานเทดิพระเกยีรตวิันแม่ 
  นายวิเชียร แจ้งว่า จะทาํการยืมเคร่ืองเสียงจากงานเทคโนโลยีทางการศึกษา ในวนัท่ี 9 - 10 
สิงหาคม 2554 โดยนายสุนทร เสนอจะไปติดต่อประสานงานให ้ 
 5.8 การจัดหารถตู้ของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ มอบหมายให้นายวิเชียรไปศึกษาและวิเคราะห์ค่าความคุม้ทุนในการจดัซ้ือ
และการเช่าในแต่ละคร้ังวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 
เลกิประชุม เวลา 14.30 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 
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