บันทึกข้อความ
หน่วยงาน สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ที่ 17/2554
เรื่อง ขอนาส่งแผนปฎิบัติงานสโมสรนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2554

โทร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สิ่งที่แนบมา 1. สรุปผลโครงการต่างๆที่ได้มีการการจัด ในภายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2. รายงานการสัมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
3. แผนปฎิบัติงานสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2554

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดการสัมมนาคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2554 ขึ้นในวันที่
22 ตุลาคม 2554 ณ.ห้องสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ได้ร่วมกันสรุปผล
การปฎิบัติงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ได้ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 โดยการ
นาปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหามาปรับปรุงในการทากิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2554 จึงขอนาส่งแผนปฎิบัติงานสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2554 ต่อ
คณะนิติศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยพายัพ ตามเอกสารที่ได้แนบมาดังนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐชัย มาไชยนาม)
นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 2554

สรุปผลโครงการสัมมนาผู้นานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2554
ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดสัมมนาคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2254 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ณ ห้องสโมสร
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์นั้น ผู้จดั ทาโครงการขอสรุปผลการดาเนินงานและผลการประเมินดังต่อไปนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจานวน 25
1. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2254 จานวน 24 คน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

จานวน 1 คน

วาระสรุปการดาเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
1 . ผลงาน
1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554
ปัญหาที่พบ
1. คนทากิจกรรมมีน้อยเนื่องจากจะต้องเตรียมการในช่วงปิดภาคเรียน
2. มีเวลาในการวางแผนในการทากิจกรรมน้อย
3. รูปแบบไม่ค่อยมีความน่าสนใจ ทารูปแบบเดิมๆ
4. ความรับผิดชอบของผู้ทากิจกรรมยังมีน้อย
5. มีการเตรียมการทางานที่ไม่ค่อยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
วิธีการแก้ไข
1. จัดระเบียบเวลาให้มีระยะเวลาในการทากิจกรรมมากที่สุด
2. หากิจกรรมที่มีความทั่วถึงกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด
3. เพิ่มระยะเวลาในการเตรียมงานให้มากกว่าเดิม
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และคณะกรรมการสโมสรฯ ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 170 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 3.98

1.2 กิจกรรมประชุมเชียร์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

ปัญหาที่พบ
1.ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างความความสามัคคีไม่มีความเข้มแข็งในฝ่าย ทาให้วินัยของนักศึกษาใหม่
มีเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. อุปกรณ์ต่างๆไม่พร้อมใช้งาน
3. เวลาและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเน้นความมีระและรับเฉพาะคนที่สมัครเบียบวินัยในคณะกรรมการผู้ดาเนินงานให้มาก เพื่อ
จะได้มีประสิทธิภาพในการทางาน
2. ในการประชุมเชียร์ในแต่ละวันควรมีการวางแผนในแต่ละวันว่าจะทาอะไรบ้างอย่างละเอียด
3. ควรเปลี่ยนสถานที่ประชุมเชียร์ ที่โล่งและมีอากาศถ่ายเทเพื่อป้องกันน้องเป็นลม
4. ในเรื่องการวางแผน รูปแบบในการทากิจกรรมต้องให้ทีมงานมีการร่างแผนกิจกรรมของตนเอง
ไว้แล้วนามาเสนอในที่ประชุมทราบในแต่ละวัน
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 147 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.63
1.3 กิจกรรมพากันมาหาความหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554
ปัญหาที่พบ
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
2. ผู้จัดกิจกรรมไม่มีความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เอื้ออานวย
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 146 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.17
1.4 โครงการกีฬาสีประจาปีคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
ปัญหาที่พบ
1.การวางแผนงานล้าช้าและส่งโครงการช้ากว่ากาหนด
2.บุคลากรในการทางานมีน้อย
3.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แล้วแม่บ้านดึงทิ้ง
ข้อเสนอแนะ

1.รูปแบบกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันควรจัดให้มีกีฬาที่หลากหลายและไม่เน้นกติการที่เคร่งครัดเกินไป
เพื่อความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กว้างกว่าเดิม
3.ควรมีการกระจายงานลงชั้นปี โดยให้แต่ละชั้นปีมีหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนของตนด้วย เพื่อ
ดึงคนเข้ามาทางานให้มากขึ้น
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 226 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็มได้ผลการประเมิน 3.60
1.5โครงการค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 15
ข้อดีที่ได้พบ
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวมากเป็นพิเศษ
2.ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชั้นปี และระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์
3.ได้ปลูกฝังความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปัญหาที่พบ
1.ความพร้อมเพรียงในการรวมตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
2.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนเป็นโรคท้องร่วง
3.มีความขัดข้องในเรื่องของเทคโนโลยี เช่นไฟดับ
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.สร้างมาตรการบังคับให้ทุกคนเกิดความตระหนักในการตรงต่อเวลา
2.ควรทาอาหารให้สะอาดและใช้ของสดวันต่อวัน
3.ควรหาสถานที่ ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อ แก้ปัญหา
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 143 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 3.43
1.6 โครงการ LA. Acoustic Contest # 8 (ชมรมมโหรีนิติศาสตร์)
ข้อดีที่ได้พบ
1. เป็นการส่งเสริมการเล่นดนตรี
2. เป็นการให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
3. ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี
ปัญหาที่พบ

1. การยืมใช้อุปกรณ์และความพร้อมของสถานที่
2. การประชาสัมพันธ์น้อยและไม่มีการรับสมัครอย่างเป็นทางการ
3. ระยะเวลาในการเล่นแต่ละวงนานเกินไป และไม่ค่อยตรงต่อเวลาทาให้กาหนดการล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
1. เพิม่ มาตรการในการบังคับให้แต่ละวงดนตรีตรงต่อเวลา
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากกว่านี้
3. จากัดจานวนวงดนตรีที่จะลงแข่ง เพิ่มระยะเวลากาหนดการ
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.จานวนวงดนตรีที่ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 วง ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจานวน 50 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.13
1.7 โครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ข้อดีที่ได้พบ
1. มีผู้ลงสมัครแบบเป็นทีมงาน
2. ผู้มีสิทธิลงคะแนนให้ความสาคัญกับการเลือกตั้ง
3. เป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ปัญหาที่พบ
1.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงเนื่องจากแม่บ้านดึงใบประชาสัมพันธ์ออก
ข้อเสนอแนะ
1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.ได้ผลการเลือกตั้งประธานชั้นปีที่ 1 คือ นายวิษณุพงศ์ ปินตา ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชั้นปีที่ 1
2.จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 158 คน
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 3.98
1.8 โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็มดุลพาหประจาปีการศึกษา 2554
ข้อดีที่พบ
1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากถือเป็นการเคารพครูบาอาจารย์
2.เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
3.มีการเชิญวงดนตรีจากดุริย ศิลป์มาเพื่อเพิ่มความขลังให้แก่การจัดกิจกรรม
ปัญหาที่พบ
1. เข็มดุลพาหคุณภาพยังไม่ดี จึงทาให้หักง่าย

2. แต่ละชั้นปียังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
3. ผู้รับเข็มยังไม่เห็นความสาคัญของการประดับเข็มฯ
4. รูปแบบพิธีควรเพิ่มเติมให้มากกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มความสนใจให้แต่ละชั้นปีเข้าร่วมพิธี โดยอาจแบ่งงานให้ชั้นปีมีหน้าที่รับผิดชอบของตน
2. ควรทาให้ผู้ที่จะเข้ารับเข็มเห็นความสาคัญของการได้ประดับเข็มฯ อาจตัดคนที่ไม่เข้าร่วมประชุม
เชียร์ห้ามเข้ารับเข็ม
3. อยากให้รุ่นพี่ที่จบไปแล้วกลับมาไหว้ครูในวันนั้นด้วย เพื่อจะได้ทาเป็นประเพณีต่อๆไป
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 117 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.34
1.9 .โครงการชวนกันมาอ่านหนังสือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ข้อดีที่พบ
1.เป็นการส่งเสริมการอ่านหนังสือ
2.เป็นการช่วยให้น้องๆได้รับความรู้จากรุ่นพี่ที่มีความรู้
3.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสอบผ่านวิชาแพ่งหลักทั่วไปเป็นส่วนมาก
ปัญหาที่พบ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย
2. รูปแบบไม่ดึงดูดความสนใจ
3. ไม่มีงบประมาณในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
2.จัดรูปแบบกิจกรรมให้น่าดึงดูด
3.ควรจัดงบประมาณให้ในส่วนของอาหารว่าง
สรุปความสาเร็จของโครงการ
- มีการปฏิบัติงาน

1.10

.โครงการนักกฎหมายรุ่นใหม่รับใช้สังคม
ข้อดีที่พบ
1.เป็นการส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่มในชั้นปี
2.เป็นการช่วยเหลือสังคม
3.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ปัญหาที่พบ
1. ไม่มีประสบการณ์ในการทากิจกรรมโดยที่ไม่มีผู้กากับดูแล
2. สถานที่ในการจัดทากิจกรรมคับแคบ
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีผู้นาไปร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้วย แต่เป็นการแนะนาเท่านั้นเพื่อสร้างความเป็น
ผู้นาของนักศึกษา
2.จัดรูปแบบกิจกรรมให้น่าดึงดูด
3.ควรจัดงบประมาณให้ในส่วนของอาหารกลางวัน
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 70 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.11

1.11

.โครงการ Scooter Club เติมชีวิตให้โลก
ข้อดีที่พบ
1.เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2.เป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ปัญหาที่พบ
1. ส่งโครงการช้า
2. รูปแบบไม่ดึงดูดความสนใจ
3. เกิดการทะเลาะวิวาทในระหว่างการจัดกิจกรรม
4.ผู้จัดกิจกรรมไม่มีความรับผิดชอบ
5.อาหารที่รับประทานไม่สะอาด
6.การประชาสัมพันธ์และรับสมัครไม่มีเป็นกิจลักษณะ
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและโดดเด่น
2.จัดรูปแบบกิจกรรมให้น่าดึงดูด
3.ผู้จัดกิจกรรมต้องมีภาวะผู้นาที่สูง

4.ควรหาร้านอาหารที่มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 74 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.54

1.12

โครงการสัมมนาผู้นานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ข้อดีที่พบ
1.เป็นการวางแผนงานการทางานของสโมสรนักศึกษา
2.เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดของคณะกรรมการในการดาเนินงาน
ปัญหาที่พบ
1. สถานที่ไม่อานวย
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการจัดกิจกรรมในสถานที่กว้างกว่าเดิม
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 25 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.13

2 ปัญหาที่พบในการทางาน
1. การวางแผนในการทางาน เกิดความล่าช้าในการส่งโครงการ การประชุมย่อยภายในของ
ผู้รับผิดชอบในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีน้อย และการประชุมย่อยไม่ได้
ประสิทธิภาพ และไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2. เวลาในการทากิจกรรมทับซ้อนกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมบางอย่างที่ทาง
คณะนิติศาสตร์ได้จัดขึ้น ทาให้เกิดปัญหาในการที่จะต้องโยกย้ายกิจกรรมบางอย่างจึงทา
ให้เกิดปัญหาการทากิจกรรมไม่ตรงตามแผนที่วางไว้และบางครั้ง
3. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามีน้อยเกินไปถึงแม้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่
เนื่องจากนักศึกษาไม่ค่อยให้ความสนใจกัน และ การประชาสัมพันธ์มีน้อยมากแต่เนื่องจาก
มีช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่แคบเนื่องจากทางคณะไม่มีที่ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์อย่างเป้นทางการที่เด่นชัด

4. การทางานเป็นทีมยังขาดความพร้อมเพียงเพราะเนื่องจากการวางแผนการทางานของ
ผู้รับผิดชอบแบ่งงานไม่ชัดเจน และ ประธานฝ่ายบางฝ่ายไม่มีภาวะการเป็นผู้นาที่ดี
3 แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ต้องมีการวางแผนและการดาเนินกิจกรรมอย่างรวดเร็วและส่งโครงการให้เร็วที่สุด
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการทากิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ได้มีการอนุมัติโครงการอย่าง
รวดเร็วและในการประชุมทางานโครงการต้องมีผู้ควบคุมในการประชุม และต้องมี
การประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งในการทากิจกรรมแต่ละครั้ง
2. ต้องมอบหมายงานให้กับบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีทีมงานในการทางานสรรหา
บุคคลที่มีความสามารถและมีความรับผิดชอบ
3. จัดหาแผนสารองในการทากิจกรรมการวางแผนเพื่อเวลาเกิดปัญหาจะได้มีแผนสารอง
ที่มารองรับการทางานหาวันสารองเพื่อหากเกิดการทับซ้อนจะได้สามารถจัดหาวันลง
ทากิจกรรม
4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้างเทคนิคในการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ
เพื่อให้ดึงความ
สนใจให้มากขึ้น
5. สร้างความเป็นทีมในการทางาน

รายงานการสัมมนาคณะกรรมาการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 22 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 – 16.30 น.
ณ.อาคารผู้วินิจฉัย ห้อง PV 105 (ห้องสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้เข้าสัมมนา
1.นาย ณัฐชัย
มาไชยนาม
นายกสโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2554
2.นายอดิศร
ปันตัน
รองนายกสโมสรฯ
3.นาย ภาสกร
สามปาละ
ประธานฝ่ายสันทนาการและเชียร์
4.นาย เทวัญ
มีวน
รองประธานฝ่ายสันทนาการ
5.นาย วิเชฐ
หงเสริฐ
ประธานชั้นปี 2
6.นางสาว ระพีพรรณ ยศปินตา
ประธานชั้นปี 3
7.นายกมลภพ
บุญมา
ประธานฝ่ายสถานที่
8.นายสาธิต
ธิหล้า
ประธานชมรมมโหรีนิติศาสตร์
9.นายกฤษณพงษ์
แสนสุข
ประธานชมรม Scooter Club
10.นายจิรันธนิน
รัตนเดชพงษ์เลิศ
ประธานชมรมคนล่าฝันสัญจร
11.นายธนายุทธ
จันทร์หอม
ประธานชมรมฟุตบอล
12.นางสาวนลินี
สมถวิล
ประธานฝ่ายจัดหารายได้
13.นางสาวทัดดาว
อุทัย
ประธานชมรมหัวรถไฟ
14.นางสาวอรวรรณ
บุญทวี
ประธานฝ่ายอาหาร
15.นางสาวชญานิศ
อินตา
ประธานฝ่าย QA
16.นายวัชระพงษ์
บัวบุญเลิศ
ประธานฝ่ายกีฬา
17.นายชัชวิน
วรปัญญาภา
ประธานฝ่ายดนตรี
18.นายชัชนันท์
พันธ์กวี
ประธานฝ่ายวินัย
ผู้ขาดการสัมมนา
1.นาย พจน์
2.นางสาวมลธิชา

เพชรชาลิ
เชียงปวง

ประธานชั้นปี 4
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

3.นายยงยุทธ
4. นาย กษฤณะศักดิ์

ยาตรา
กันทะวงศ์

ประธานฝ่ายเทคโนโลยี
ประธานฝ่ายปฏิคม

ผู้ร่วมสัมมนา
1.นายภูธีร์
2.นางสาวนันทพร
3.นางสาวณัฏฐกาญจน์
4.นางสาวณัฐธิดา
5.นายจุฑานคร
6.นายพิชิตชัย
7.อาจารย์ธนัญชัย
8.ผศ.ดร.สัญลักข์

ธีรสวัสดี
สุวรรณผ่อง
มาขุนทด
สุวรรณ
มูลศรีแก้ว
กิจพูลลาภ
ทิพยมณฑล
ปัญวัฒนลิขิต

คณะกรรมการฝ่ายสันทนาการ
คณะกรรมการชั้นปี 2
รองประธานฝ่ายปฏิคม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
รองประธานชั้นปีที่ 1
คณะกรรมการฝ่ายสันทนาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

เริ่มสัมมนาเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
กล่าวเปิดการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ
1. กล่าวเปิดการสัมมนา
ผศ.ดร สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิดการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรฯ
และได้แนะนาแนวทางในการทางานของสโมสรนักศึกษา และชี้แจงแผนงานของทางคณะนิติศาสตร์ โดย
ได้ฝากหน้าที่ให้สโมสรนักศึกษาได้คิดและนาไปพัฒนาอยู่ 4 เรื่องด้วยกันคือ
1.งานด้านวิชาการ ให้สโมสรนักศึกษาฯ คิดรูปแบบกิจกรรมในเชิงวิชาการให้มากเพื่อเป็น
ทางเลือกในการทากิจกรรมของนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ตนถนัดในด้านนั้น
2.เน้นกิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียนอาจให้มีการติวหนังสือให้แก่รุ่นน้อง หรือหากิจกรรมใดก็ได้
ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเกิดขึ้นในคณะนิติศาสตร์ด้วย
3.การพัฒนาบุคกรทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เป็นการตอบสนองนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ที่ว่าแหล่งเรียนรู้สากลสร้างคนคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยเหลือให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ให้มีทักษะทางด้างภาษาต่างประเทศ โดยท่านคณบดีมีแนวคิดที่จะ
ร่วมมือกับชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์

4.แนะนาการนาความรู้ไปใช้พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นและเป็นการก้าวเข้าสู้เวที
แนวหน้าของประเทศไทย ให้คณะนิติศสตร์มีชื่อเสียงในด้านต่างๆทั้งวิชาการและคุณธรรม ควรจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริงและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบ้าง
และสุดท้ายท่านคณบดีได้กล่าวถึงแผนงานทิศทางนโยบายใหม่ของคณะนิติศาสตร์ โดยกล่าวถึงอัตลักษณ์
ของคณะนิติศาสตร์ในรูปแบบใหม่ และอวยพรให้การสัมมนาคณะกรรมการครั้งนี้ออกมาในรูปแบบที่
สมบูรณ์ ถือเป็นจบพิธีในการกล่าวเปิดการสัมมนา
นายณัฐชัย มาไชยนาม นายกสโมสรนักศึกษาฯ กล่าวคาขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะ
นิติศาสตร์และมอบช่อดอกไม้เป็นการแสดงความยินดีกับการเข้ารับตาแหน่งคณบดีคนใหม่ คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมถ่ายรูปร่วมกัน
ระเบียบวาระที่ 2
สรุปกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในภาคเรียนที่ 1
1. สรุปกิจกรรม
นายณัฐชัย มาไชยนาม นายกสโมสรนักศึกษาฯ กล่าวสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดาเนินงานในภาค
เรียนที่ผ่านมา โดยกล่าวสรุปทั้งปัญหาและวิธีการแก้ไขรวมทั้งผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆว่าผ่านเกณฑ์ตาม
เป้าประสงค์หรือไม่ ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้สรุปดังนี้
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554
2. กิจกรรมประชุมเชียร์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
3. กิจกรรมพากันมาหาความหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554
4.โครงการกีฬาสีประจาปีคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
5. โครงการค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 15
6. โครงการ LA. Acoustic Contest # 8 (ชมรมมโหรีนิติศาสตร์)
7. โครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554
8 โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็มดุลพาหประจาปีการศึกษา 2554
9. โครงการชวนกันมาอ่านหนังสือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
10. โครงการ Scooter Club เติมชีวิตให้โลก
11.โครงการสัมมนาผู้นานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ระเบีบยวาระที่ 3 ปรับแผนงานในภาคเรียนที่ 2
ประธานฝ่ายต่าง ๆสรุปงานในภาคเรียนที่ผ่านมาและนาเสนอแผนงานที่ต้องปฏิบัติในภาคการศึกษา
ที่ 2 โดยเริ่มที่

1. ฝ่ายวิชาการนายอดิศร ปันตัน ประธานฝ่ายวิชาการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นาเสนอ
แผนงานในการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการโดยจะมีรูปแบบกิจกรรมที่จะขึ้นเป็นสัปดาห์ อาจใช้ชื่อ
ว่าสัปดาห์วิชาการคณะนิติศาสตร์ ภายในสัปดาห์ให้มีกิจกรรมในรูปแบบเกมส์ต่างๆ เช่น
แข่งขันว่าความในชั้นศาลอุทธรณ์ , การแข่งขันโต้วาที,แฟนพันธุ์แท้กฎหมาย ฯลฯ และอาจจะ
มีการจัดสมัมนาหัวข้อกฎหมายที่น่าสนใจโดยต้องเชิญผู้มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย
โดยเฉพาะมาเป็นวิทยากรในงานเบื้องต้นได้กาหนดไว้บ้างได้แล้วแต่ยังหาช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมไม่ลงตัว จึงอาจมีการปรับเปลี่ ยนงานในส่วนนี้ได้หากระยะเวลาไม่อานวย
2. ชมรมคนล่าฝันสัญจร โดยนายจิรันธนิน รัตนเดชพงษ์เลิศ ประธานชมรมคนล่าฝันสัญจร
กล่าวถึงกิจกรรมของชมรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน นี้ว่าจะมีการออกค่ายเพื่อ
สร้างฝายชะลอน้าที่หน่วยจัดการต้นน้าแม่ลาย-แม่ออน ในการทากิจกรรมจะมีการทรอดแทรก
เนื้อหาให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงการรักษ์ษาธรรมชาติและเป็นการบาเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย
3. นายนายธนายุทธ จันทร์หอม ประธานชมรมฟุตบอลนิติศาสตร์ นาเสนอโครงการ LA.
League # 7 ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน นี้เบื้องต้นได้ส่งโครงการเรียบร้อยแล้วจะได้
มีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 และจะดาเนินการนัดประชุมการ
จับคู่ประกบเพื่อแข่งขันอีกที่ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้เสนอให้เปลี่ยนสถานที่
ในการจัดกิจกรรมซึ่งเดิมจัดขึ้นที่ลานจอดรถหน้าคณะเป็นลานฟุตซอลหอพักอัลฟาบริเวณหอ
ของทางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นและง่ายต่อการจัดการ นายวัชรพงษ์ บัว
บุญเลิศ ประธานฝ่ายกีฬาได้แย้งว่าควรจัดบริเวณเดิมเพราะจะได้สร้างให้คณะได้ครึกครื่น ที่
ประชุมจึงได้มีการลงมติ มติในที่ประชุมทั้งหมดลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ให้จัดบริเวณ
หอพักอัลฟา มตินี้เป็นอันยุติไป
4. นายภาสกร สามปาละ ประธานฝ่ายสันทนาการนาเสนอการประเชียร์รอบสองที่จะจัดขึ้นหลัง
ปีใหม่ให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ทากิจกรรมร่วมกันเบื้องต้นยังไม่มีรายละเอียดมาเสนอต่อ
ที่ประชุมแต่มีการกาหนดคณะกรรมการในการดาเนินงานดังกล่าว และจะมีการประชุมเพื่อ
กาหนดแผนงานในส่วนนี้อยู่ทุกๆสัปดาห์
5. ชมรมหัวรถไฟ โดยนางสาวทัดดาว อุทัย ประธานชมรมได้หารือกันประธานชมรมต่างๆที่ได้
ร่วมกันกาหนดแผนในภาคการศึกษาที่แล้วว่าให้มีการออกค่ายวันเด็กไร้สัญชาติ่วมกันชมรม
อื่น โดยได้ข้อยุติว่าให้ชมรมหัวรถไฟดาเนินการจัดกิจกรรมเช่นเดิมต่อไปแต่ชมรมอื่นไม่ขอ
เข้าร่วมในนามของชมรมแต่จะเข้าร่วมในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดปัญหาเรื่องกิจกรรมที่
เยอะเกินไป
6. ประธานชั้นปี 3 นางสาวรพีพรรณ ยศปินตา ร่วมปรึกษาหารือกันในที่ประชุมเรื่องการยุบ
กิจกรรมภายในชั้นปีว่าสมควรยุบหรือไม่ ในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ดาเนินการยุบเพื่อ

ลดกิจกรรมที่ตอบวัตถุประสงค์ไปแล้วและยังเป็นการเปิดโอกาสในมีช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรมที่ยังไม่ตอบสนองวงจร PDCA
วาระที่ 4 ปรับแผนการดาเนินงานลงปฏิทิน
ที่ประชุมได้ร่วมกันลงปฏิทินกิจกรรมที่ได้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมขึ้นมาในภาคการศึกษานี้
ดังต่อไปนี้
1. สัปดาห์วิชาการ ให้มีการดาเนินงานในวันที่ 14 – 24 พฤศจิกายน 2554
2. งานเลี้ยงประจาปีนิติศาสตร์ ให้ดาเนินงานในวันที่ 14 มกราคม 2555
ในส่วนกิจกรรมอื่นๆให้ดาเนินตามแผนเดิมที่ได้ลงไว้ตั้งแต่การประชุมแผนงานสโมสรนักศึกษาในเดือน
มีนาคมที่ผ่านมาตามที่แนบมาด้วยนี้
วาระที่ 5 work shop
นายณัฐชัย มาไชยนาม นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการโดยเริ่มที่
1. เนื้อหาเกี่ยวกับโครงการ
- การโหลดแบบเสนอโครงการ
- การเขียนหลักการและเหตุผล
- การเขียนงบประมาณ
- กาหนดการจัดกิจกรรม
- ใบประเมิน
2. การเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุม
- การเขียนวาระการประชุม วาระต่างๆในการประชุม
- การสรุปรายงานการประชุม
3.การจัดเก็บเอกสารและการสรุปรายงานการจัดกิจกรรม
หลังจากการทากิจกรรม work shop แล้ว ได้กล่าวเรียนเชิญอาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑลผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัมนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศสาตร์ได้กล่าวให้แง่คิดในการ
ทางานและกล่าวปิดการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ปิดการสัมมนาเวลา 16. 53 น.
(
)
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ตรง
คณะกรรมการชั้นปีที่ 2
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(

)

นายณัฐชัย มาไชยนาม
นายกสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

3. ตารางกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกา 2554 ได้ร่วมกันประชุมและกาหนด
แผนการปฏิบัติงานไว้สาหรับการดาเนินงานอย่างครบถ้วนและชัดแจ้ง โดยมีรายการดังต่อไปนี้
1. แผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคระนิติสาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการสึกษา 2554
หมายเหตุ แผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นไปตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้แล้ว

สรุปโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
1. ปัญหาที่พบ
1.1 ระยะเวลาในการนาเสนอโครงการและพิจารณากิจกรรมต่างๆ น้อยเกินไป
1.2 คณะกรรมการขาดการสัมมนาบางท่าน
1.3 สถานที่คับแคบ
2. แนวทางแก้ไขปัญหา
2.1 เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้นแต่ต้องคานึงถึงปัจจัยภายนอก คือ การอนุมัติการทา
กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย วันเวลาในการจัดกิจกรรม ระยะทาง และอื่นๆ
2.2 ปลูกจิตรสานึกให้มีภาวะผู้นาต้องมีความรับผิดชอบ
2.3 หาสถานที่ ที่กว้างขวางกว่าเดิมเช่นห้องเรียน
3. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการสัมมนา
3.1 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ได้รู้ถึงวิธีการทางานของสโมสรนักศึกษา
3.2 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้รู้ถึงปัญหาและใช้การคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น

3.3 ได้สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ
3.4 คณะกรรมการได้เรียนรู้จากการวิเคราะห์ปัญหา การรับฟังความคิดเห็น การยอมรับฟังเสียง
ส่วนใหญ่มากกว่าความคิดของตัวเอง มีความกล้าแสดงออกทางความคิด

4.ผลการประเมิน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น 25 คน ได้ตอบแบบประเมินจานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
64 %
ตารางผลคะแนนที่ประเมินได้ทั้งหมด
หัวข้อที่ประเมิน

1.กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
2.กิจกรรมของชมรมในสังกัดสโมสร
3. WORK SHOP : กิจกรรม
4. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดสัมมนา
5. ผลที่ได้รับจากการสัมม นาคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา
6. รูปแบบการนสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
7. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม
8 . ภาพรวมของการอบรมดังกล่าว
10. อาหารและเครื่องดื่ม

(5)
6
6
5
7
7

ระดับผลการประเมินที่ได้
(จานวนคนที่ตอบ )
(4)
(3)
(2)
9
1
0
8
1
1
6
4
1
7
1
0
6
2
1

ค่าเฉลี่ย
(1)
0
0
0
1
0

4.31
4.18
3.93
4.18
4.18

7

5

3

1

0

4.12

6
5
9
รวม

7
6
4

1
0
0

2
0
3

0
0
0

4.06
4
4.18
4.13

5. ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบประเมิน
5.1 ระยะเวลาในการจัดการสัมมนาน้อยเกินไป
5.2 ห้องจัดกิจกรรมแคบไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม

(นาย ณัฐชัย มาไชยนาม)
นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2554

