รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 9 / 2554
ในวันจันทร์ ที่ 8 สิ งหาคม 2554
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
---------------------------------ผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายสายัณ พุทธลา, นายสุ รศักดิ์ เครื อหงษ์, นางสาวพรธิ ภา ไกรเทพ,นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาว
อัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว,
นายวิเชียร ทุวลิ า, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์, นายธีรถวัลย์ ปานกลาง
เริ่มประชุ ม 13.35 น.
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติวนั แม่ แห่ งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวนั แม่แห่งชาติ โดยได้สอบถามนาย
วิเชียรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่ งนายวิเชียรได้แจ้งว่า ในวันที่ 9 สิ งหาคม 2554 จะมีการจัดการประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ บริ เวณอาคาร 1 ชั้น 1 และในวันที่ 10 สิ งหาคม 2554 จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติวนั แม่
แห่งชาติ ณ บริ เวณลานอนุสาวรี ยส์ มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
1.2 การประชุ มผู้ประกอบการหอพัก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การขอเลื่อนการส่ งเอกสารเชิญประชุมผูป้ ระกอบการหอพัก จาก
วันที่ 8 สิ งหาคม 2554 เป็ นวันที่ 15 สิ งหาคม 2554
1.3 การประชุมสภานิสิตและการประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2554 ที่ผา่ นมาได้มีการประชุม 2 ส่ วน คือ
การเปิ ดประชุมสภานิ สิต ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ โดยท่านอธิ การบดีได้เข้าพบนิ สิต
พร้อมให้คาํ แนะนําต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อนิสิต ซึ่ งการประชุมดังกล่าวได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากตัวแทน
นิ สิตทุ กชั้นปี และทุ กคณะซึ่ งจะมี การประชุ มครั้ งต่อไปในวันที่ 8 กันยายน 2554 และในเวลา 15.30 น. ท่าน
อธิ การบดี ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม เพื่อชี้ แจงการดําเนิ นงานของอาจารย์ที่ปรึ กษาให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมกันนี้ ทางสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาได้แจกเสื้ อสําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมด้วย และได้ทาํ การ
นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปคือ วันที่ 15 กันยายน 2554 และในช่วงเช้าของวันเดียวกันได้มีการจัดกิจกรรมถวาย
ความอาลัยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณณวดี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริ เวณลาน
อนุสาวรี ยส์ มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ดว้ ย
1.4 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 19/2554
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 19/2554 ระหว่าง
วันที่ 19 – 21 สิ งหาคม 2554 ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งผศ.ดร.จันทร์ วิภา ไม่สามารถ
ไปร่ วมโครงการได้เนื่องจากจะต้องเดินทางไปจังหวัดน่านกับท่านอธิการบดี ในวันที่ 20 – 21 สิ งหาคม 2554 โดยจะ
มีผศ.ดร.บังอร เดินทางไปเป็ นวิทยากร พร้อมร่ วมโครงการในวันที่ 21 สิ งหาคม 2554
1.5 กรอบอัตราและตําแหน่ งพนักงานราชการ
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ แจ้งเรื่ อ ง สํา นักกิ จ การนิ สิ ต นัก ศึ กษาได้รั บ การจัด สรรอัต ราพนัก งาน
ราชการ จํานวน 1 ตําแหน่ง โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้ทาํ การกําหนดกรอบอัตรา เพื่อเสนอกับหน่วยงานหลักของ

มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ให้เ หมาะสมกับ งานที่ ด าํ เนิ น การอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน และได้ม อบหมายให้น างสาวชื่ น ชี วิ น เป็ น
ผูด้ าํ เนินการด้านการตรวจสอบเรื่ องของชื่อและตําแหน่งและนําให้ผอู้ าํ นวยการสํานักฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
1.6 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว ระหว่างวันที่ 17 –
18 กันยายน 2554 ของนิ สิตที่ชนะการประกวดทูตกิจกรรม ทั้ง 10 คน โดยจะต้องไปเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
มหาวิทยาลัยของประเทศลาว โดยจะมีผทู้ ี่เดินทางไปด้วย ดังนี้ ผศ.ดร.จันทร์ วิภา, นายสายัณ, นายวิเชียร รองคณบดี
ตัวแทนองค์การบริ หารนิสิต และตัวแทนจากสโมสรนิสิต
1.7 การจัดทําสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้สอบถามว่าที่ ร้อยโทบัญญัติ เกี่ ยวกับกิ จกรรมการบริ การวิชาการแก่
สังคมที่ ยงั ค้างอยู่ โดยว่ าที่ร้อยโทบัญญัติได้แจ้งว่า เหลืออีก 1 กิ จกรรม คือการสรุ ปผลการดําเนิ นโครงการ ซึ่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้ให้เร่ งดําเนินการสรุ ปโครงการและรายงานการใช้เงินโดยเร็ วเนื่ องจากใกล้หมดเวลาในการ
ดําเนินการแล้ว
1.8 การรายงานผลการตรวจประกันคุณภาพ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การรายงานผลคะแนนการประเมินประกันคุณภาพภายใน โดย
คะแนนของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาที่รวมทุกองค์ประกอบแล้ว ได้ 3.47 คะแนน โดยคะแนนที่ยงั ขาดอยูค่ ือ ด้าน
แผนการบริ หารงานบุคคล ซึ่ งจะต้องหาเวลาและสถานที่ไปจัดทําแผนการบริ หารงานเฉพาะบุคคลเพื่อรองรับการ
ตรวจประกันคุณภาพในปี การศึกษาถัดไป
1.9 การตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่ งจะทําการตรวจใน
วัน ที่ 23 – 24 สิ ง หาคม 2554 โดยสํา นัก กิ จ การนิ สิ ต นัก ศึ ก ษา รั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นขององค์ป ระกอบที่ 3 และ
องค์ประกอบที่ 10 ซึ่ งจะต้องทําการกรอกข้อมูลในส่ วนของ SAR เข้า CHEQA ONLINE SYSTEM พร้อมกับ
สแกนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบนั้น โดยมอบหมายให้นางสาวชื่ นชี วิน และนางสาวนัทธีเป็ นผูด้ ูแลใน
การกรอกข้อมูล ส่ วนองค์ประกอบที่ 10 มอบหมายให้นายสุ นทร และว่ าที่ร้อยโทบัญญัติเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และได้ทาํ
การแบ่งวัน ดังนี้
ในวันที่ 23 สิ งหาคม 2554 ตรวจเอกสารและหลักฐานตามองค์ประกอบพร้อมสอบถาม
ในวันที่ 24 สิ งหาคม 2554 เยีย่ มชมหน่วยงานต่าง ๆ
1.10 การมอบทุนการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การมอบทุนการศึกษาของมูลนิ ธิ สงัด ชะลออยู่ จํานวน 3 ทุน ๆ
ละ 5,000 บาท
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554
รับรองรายงานการประชุ มโดยไม่ มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 ปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
นายสุ นทร แจ้งว่า ขณะนี้ได้นาํ เครื่ อง PC ไปใช้เป็ นเครื่ องสํารองในการเก็บข้อมูลแทนเครื่ องเดิม
ก่อน ที่สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว คือ การเช็คกิจกรรมของนิ สิตนักศึกษา การซ่ อมนั้น จากการตรวจสอบแล้วอาจ
ไม่มีความคุม้ เนื่ องจากราคาที่ทาํ การซ่ อมกับราคาที่ซ้ื อใหม่มีราคาไม่ต่างกันมาก ในการนี้ ผอู้ าํ นวยการสํานักฯ ได้
เห็นด้วยกับการที่จะจัดหามาใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่เกิดความเสี ยหาย

3.2 การจัดส่ งประเภทกีฬามหาวิทยาลัย
นายสุ นทร แจ้งว่า กีฬามหาวิทยาลัยได้มีการเปิ ดระบบสําหรับให้ส่งรายการและประเภทของ
กีฬาต่าง ๆ สําหรับรอบคัดเลือกแล้ว ซึ่ งจะต้องทําการส่ งรายการและประเภทของชนิ ดกีฬาที่มหาวิทยาลัยจะเข้าร่ วม
แข่งขันในวันที่ 15 สิ งหาคม 2554 นี้ ถ้าพ้นกําหนดจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่ วมแข่งในรอบคัดเลือก
3.3 การแจกเสื้อกีฬา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การแจกเสื้ อสําหรับนิ สิตและนักศึกษา ว่า ในขณะนี้ ได้ทาํ การแจกเสื้ อไป
แล้วประมาณ 40 % โดยในวันที่ 8 – 10 สิ งหาคม 2554 นี้จะเป็ นรอบของคณะครุ ศาสตร์
3.4 การทําไวนิล
ว่าที่ร้อยโทบัญญํติ แจ้งว่า ได้ออกแบบการจัดทําป้ าย พร้อมกับการเตรี ยมอุปกรณ์สําหรับปิ ด
บริ เวณสถานที่สูบบุหรี่ เหลือเพียงนําไปติดและประกอบให้เรี ยบร้อย โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ เร่ งให้ว่าที่ร้อยโท
บัญญัติจดั ทําให้แล้วเสร็ จภายในอาทิตย์น้ ี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 ทุนให้ เปล่ า
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การคัดนิ สิตเพื่อ เข้ารั บทุ นการศึ กษาของมูลนิ ธิส ามสมเด็จ โดย
จะต้องทําการคัดอย่างเร่ งด่วนที่สุด เนื่องจากจะมีการมอบทุนในวันที่ 27 สิ งหาคม 2554
5.2 การเซ็นสั ญญากองทุน
นายอดิศร แจ้งว่า การเซ็นสัญญาของนิสิต โดยเหลือนิสิตที่ไม่มาเซ็นสัญญา 80 กว่าคน ซึ่ งรอบที่
สองจะทําการเซ็นสัญญาในสัปดาห์หน้าและจะต้องเดินทางไปสระยายโสมเพื่อทําการเซ็นสัญญา
5.3 สื่ อทัศนูปกรณ์ ในงานเทิดพระเกียรติวันแม่
นายวิเชี ยร แจ้งว่า จะทําการยืมเครื่ องเสี ยงจากงานเทคโนโลยีทางการศึ กษา ในวันที่ 9 - 10
สิ งหาคม 2554 โดยนายสุ นทร เสนอจะไปติดต่อประสานงานให้
5.8 การจัดหารถตู้ของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ มอบหมายให้นายวิเชียรไปศึกษาและวิเคราะห์ค่าความคุม้ ทุนในการจัดซื้ อ
และการเช่าในแต่ละครั้งว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุ ม เวลา 14.30 น.
ประชุมครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 15 สิ งหาคม 2554
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