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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 นายสายณั  พุทธลา, นายสุรศกัด์ิ  เครือหงษ,์ นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ, นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นางสาว
อญัชลี  โพธยารมย,์ นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟู, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, 
นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 

ผู้ไม่มาประชุม 

 นายธีรถวลัย ์ ปานกลาง,นางสาวช่ืนชีวนิ  พลายบวั 
เร่ิมประชุม  09.00 น. 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งในทีป่ระชุมทราบ 

 1.1   การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่รอบพเิศษ 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดัปฐมนิเทศนิสิตใหม่รอบพิเศษในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2554 
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งปรุชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมอบหมายให้นายวิเชียรจดัห้องประชุม 

นายอดศิร และนายขวญัชัยดูแลเร่ืองการฉาย VTR  และนางสาวนทัธี ดูแลเร่ืองสมุดกิจกรรมนิสิต 
 1.2   พธีิไหว้ครู 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง ในวนัพฤหัสบดีท่ี 16  มิถุนายน 2554 จะมีพิธีไหวค้รูข้ึน โดย
แบ่งเป็น 5 รอบ ดงัน้ี 

  คณะครุศาสตร์   รอบแรก   ตั้งแต่เวลา  08.00 – 10.30 น. 
  คณะครุศาสตร์ รอบท่ีสอง  ตั้งแต่เวลา  10.30 – 12.00 น. 
  คณะวทิยาการจดัการ   ตั้งแต่เวลา  13.00 – 14.30 น. 
  คณะวทิยาศาสตร์ฯและคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่เวลา  14.30 – 15.30 น. 
  ภาคพิเศษ     ตั้งแต่เวลา  18.00 – 19.00 น. 

โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวิน และนายวิเชียรดูแลเร่ืองการฝึกซ้อม ซ่ึงจะทาํการฝึกซอ้มในวนัพุธท่ี 
15 มิถุนายน 2554 
 1.3   งานรับน้อง 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมรับนอ้งในวนัอาทิตยท่ี์ 19 มิถุนายน 2554 โดยจะ
เร่ิมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นตน้ไป โดยมอบหมายใหน้ายวิเชียร แบ่งงานตามจุดต่าง ๆ และนางสาวนัทธี 
จดัทาํคาํสั่งพร้อมยมืเงินทดลองจ่ายสาํหรับผูท่ี้มาร่วมกิจกรรม  
 1.4   การประชุมอาจารย์ทีป่รึกษากจิกรรม 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง จะมีการประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 
2554 เวลา 16.00 น. เพ่ือวางแผนงานกิจกรรมในปีการศึกษา 2554 ต่อไป  
  



1.5   การลงนามถวายพระพร 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน อาจารย์สุรศักดิ์ อาจารย์ธีรถวัลย์  และนาย
วิเชียร พร้อมดว้ยบุคลากรสํานักกิจการนิสิตนกัศึกษา ไดน้าํตวัแทนนิสิตประจาํสาขาวิชา จาํนวน 67 สาขาวิชา 
เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ และทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์สิริราช
กลัยาฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช  

1.6   เส้ือกฬีา 
  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ไดส้อบถาม อาจารย์สุรศักดิ์ถึงความคืบหน้าเร่ืองเส้ือกีฬาสําหรับนิสิต
ใหม่ โดยอาจารย์สุรศักดิ์ไดแ้จง้ในท่ีประชุมวา่ ไดท้าํสัญญาพร้อมกบัโอนเงินให้กบับริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ใน
ส่วนแรก ประมาณ  380,000 กวา่บาท ซ่ึงยอดแรกจะมาส่งตน้เดือนกรกฎาคม จาํนวน 1,000 ตวั และยอดท่ีสอง จะ
มาส่งส้ินเดือนกรกฎาคม และรอบสุดทา้ย ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2554 

 1.7   การทาํร้ายร่างกายของนิสิต 

  ผู ้อ ํานวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การถูกทําร้ายร่างกายของนิสิต ซ่ึงในวันท่ี 9 มิถุนายน 
ผูอ้าํนวยการสํานักได้รับแจ้งเก่ียวกับนิสิตถูกทาํร้ายร่างกาย จึงไดม้อบหมายให้นายวิเชียร และนายขวัญชัย
เดินทางไปสอบถามท่ีโรงพยาบาล โดยนิสิตท่ีไดรั้บบาดเจ็บนั้นไดเ้ป็นนิสิตของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็ฯ 
เม่ือปีก่อน ซ่ึงปัจจุบนันั้นไดย้า้ยไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 1.8   การทาํเร่ืองโอนเงนิงานราตรีบัณฑิต 

  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การไดม้อบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ทาํเร่ืองโอนเงินราตรี
บณัฑิตในส่วนของทุนการศึกษา ใหก้บัสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 1.9   การทาํเอกสาร “ ใช้รูปเล่าเร่ือง ” 

  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสํานกักิจการนิสิตนกัศึกษา 
และองคก์ารบริหารนิสิต โดยทาํเป็นเอกสารรูปภาพ โดยมี Concept “ ใชรู้ปเล่าเร่ือง ” ของปีการศึกษา 2553 
ซ่ึงมอบหมายใหน้างสาวณัฐวรรณ์ เป็นคนรับผดิชอบ และว่าทีร้่อยโทบัญญัตเิป็นผูช่้วย 
 1.10  ค่ายวทิยาศาสตร์ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง ในเดือนสิงหาคม 2554 จะมีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ข้ึน ณ 
โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั 
 1.11  โครงการบริการวชิาการ 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การรีบเร่งใชเ้งินงบประมาณแผ่นดินโครงการบริการวิชาการ 
เน่ืองจากใกลจ้ะปิดงบประมาณแลว้  

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 

วาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมประชุมคร้ังที ่1/2554 

 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข 
วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  จากข้อ 1.1 การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2554 

  ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ไดส้อบถามความคืบหนา้ จากนางสาวอัญชลี เร่ืองการให้นิสิตมาลงช่ือ 
เพ่ือนัดตรวจสุขภาพอีกคร้ัง โดยนางสาวอัญชลี แจง้ว่าจะตอ้งขอดูยอดนิสิตท่ีลงช่ือว่ามีจาํนวนท่ีมากพอท่ีจะ
ดาํเนินการนดัตรวจอีกคร้ังหรือไม่ 



 3.2  จากข้อ 1.4 สมุดกจิกรรม 

  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ สอบถามนางสาวนัทธีถึงจาํนวนสมุดกิจกรรมท่ีเหลืออยู่ โดยนางสาว
นัทธี  แจง้วา่ ขณะน้ีเหลือสมุดกิจกรรมทั้งหมด จาํนวน 1,378 เล่ม  

 3.3  จากข้อ 1.5  การจัดทาํบัตรตดัคะแนนความประพฤต ิ

  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ ไดส้อบถามความคืบหน้า จากอาจารย์สุรศักดิ์ เร่ืองการจัดทาํบตัรตดั
คะแนนความประพฤติ โดยอาจารย์สุรศักดิ์  แจ้งว่า ได้จัดทาํไปแล้ว 2 สี เหลือเพียง สีแดงท่ียงัไม่ได้จัดทาํ 
เน่ืองจากรอกระดาษซ่ึงกาํลงัสั่งอยู ่
 3.4  จากข้อ 1.6 การทาํใบเสร็จ 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดส้อบถามความคืบหนา้ จากนายวิเชียร เร่ืองการจดัทาํใบเสร็จ โดยนาย
วเิชียรแจง้วา่ ไดจ้ดัทาํตราป๊ัมสาํหรับใบเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 3.5  จากข้อ 1.10  งานประกนัคุณภาพ 

  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ ได้สอบถามความคืบหน้า สําหรับเอกสารประกันคุณภาพ โดยเล่ม

เอกสาร SAR ใหน้างสาวช่ืนชีวนิจดัทาํไปก่อนไดเ้ลย  
 3.6  จากข้อ  กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดส้อบถามความคืบหนา้ เร่ืองของการลงทะเบียนสัมภาษณ์สาํหรับนิสิต
กองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา ซ่ึงนายอดิศร แจง้วา่ ไดข้ยายเวลาออกไปโดยเพ่ิมวนัสัมภาษณ์อีก 2 วนั คือ วนัท่ี 21  – 
28 มิถุนายน 2554 และใหล้งทะเบียนเพ่ิมได ้ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2554  

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
วาระที ่4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที ่5  เร่ืองอืน่ ๆ  
 5.1  การส่งมอบคอมพวิเตอร์  
  นายสุนทร แจง้เร่ือง วนัท่ี 13 มิถุนายน 2554 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํนกังาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประมวลผล และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จาํนวน 35 เคร่ือง บริษทัไดท้าํการจดัส่งแลว้ และจาํทาํการลง
โปรแกรมใหแ้ลว้เสร็จ เพ่ือส่งมอบและจดัวางในการใชง้านสาํหรับกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา และสาํนกังาน 

ต่อไป 

 5.2  การมอบคอมพวิเตอร์แบบพกพา 
  ผูอ้าํนวยการสํานักฯ ได้สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรภายในสํานัก ฯ เร่ืองการมอบ
คอมพิวเตอร์แบบพกพาใหก้บัผศ.ดร.จันทร์วิภา  จาํนวน 1 เคร่ือง เน่ืองจากของเดิมเส่ือมสภาพและไม่สามารถใช้
งานไดอี้ก 

 5.3  การนัดตรวจสุขภาพประจําปี 

  นางสาวอญัชลี ไดแ้จง้เร่ืองการนดัตรวจสุขภาพประจาํปี ของคณาจารยแ์ละบุคลากร ในวนัท่ี 5 
กรกฎาคม 2554 โดยโรงพยาบาลบา้นแพว้ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.30 น. และพบแพทยใ์นวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หอ้งประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 

 
 



5.4  การรายงานตวันักศึกษาวชิาทหาร 
  นายบญัญติั แจง้เร่ือง การเขา้รายงานตวัของนักศึกษาวิชาทหาร ในวนัท่ี 11 – 12 มิถุนายน 
2554 เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อย และ ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2554 โดยนกัศึกษาวิชาทหารจะไปรายงานตวัและเขา้รับ
การปฐมนิเทศ  

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 

เลกิประชุม เวลา 09.50 น. 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ู ผูบ้นัทึกการประชุม 

นายสายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


