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วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1  การเปิดภาคเรียนที ่2/2554 
                        ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การเปิดภาคเรียนท่ี 2/2554 ในวนัจนัทร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงเป็นการเล่ือน
เปิดภาคเรียน  เ น่ืองจากเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยนํ้ าท่วมใหญ่  ณ  กรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบ   ซ่ึงทาง
กระทรวงศึกษาธิการไดอ้นุญาตใหเ้ปิดภาคเรียนไดใ้นวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 ได ้แต่มหาวิทยาลยัติดในเร่ืองผลกระทบของการ
ลงทะเบียนเรียนในช่วงของภาคเรียนฤดูร้อนจึงไม่สามารถท่ีจะเปิดไดต้ามกาํหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงบุคลากร
สามารถตรวจสอบ และใหค้าํแนะนาํกบันิสิตไดจ้ากเอกสารปฏิทินวิชาการของมหาวทิยาลยั 

1.2  การฟ้ืนฟูภายหลงัเหตุการณ์มหาอุทกภัยนํา้ท่วม 
       ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การขอบคุณบุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ ทั้งการตั้ง

ศูนยรั์บบริจาค การเดินทางไปช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ รวมถึงการออกเร่ียไรรับส่ิงของบริจาคตามสถานท่ี
ต่าง ๆ คร้ังน้ี และหลงัจากน้ีจะมีการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีหลงัเหตุการณ์นํ้ าท่วม โดยให้องค์การบริหารนิสิตเป็นศูนยก์ลางในการให้
ความช่วยเหลือ ในการจดัทาํโครงการหานิสิตท่ีมีจิตอาสาเขา้ช่วยเหลือตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลยัเองกไ็ดต้ั้งงบประมาณ
เก่ียวกบัเหตุการณ์ในคร้ังน้ี จาํนวน 200,000 บาท สาํหรับบุคลากร เจา้หนา้ท่ี และนิสิตท่ีออกไปให้ความช่วยเหลือคร้ังน้ีดว้ย 
พร้อมทั้งยงัให้งบประมาณช่วยเหลือบุคลกรท่ีประสบอุทกภยัดงักล่าว ซ่ึงจะตอ้งทาํการยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีขอรับความ
ช่วยเหลือจากทางเขตแลว้มาดว้ย 

1.3  การแข่งขันกฬีาบุคลากร 
                        ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การแข่งขนักีฬาบุคลากร โดยยงัไม่ทราบวา่จะเล่ือนหรือไม่ ซ่ึงคุณมานพจะ
เดินทางไปเขา้ร่วมประชุมอีกคร้ังหน่ึง ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  

1.4  การวภิาคหลกัสูตร 
        ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การวิภาคหลกัสูตรเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากภายนอกซ่ึงจะตอ้งทาํนั้น 

คณะท่ีไดท้าํการวภิาคเรียงตามลาํดบัดงัน้ี 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะวทิยาการจดัการ 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 คณะครุศาสตร์ ซ่ึงคณะครุศาสตร์ยงัไม่ทาํการวภิาคหลกัสูตร เน่ืองจากเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารใหม่  
1.5  การเข้าร่วมถวายสัตย์ เพือ่เป็นข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดิน 
        ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การนาํคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยรองอธิการบดี รองคณบดี และขา้ราชการ 

เขา้ร่วมกิจกรรมถวายสัตย ์เพ่ือเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน ในวนัศุกร์ท่ี 2 ธนัวาคม 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทาํเนียบ
รัฐบาล เน่ืองในวนัพอ่แห่งชาติ  



1.6  กาํหนดการบําเพญ็กศุล ฉลองอายุวฒันมงคล 80 ปี พดระเดชพระคุณ  พระเทพสุเมธี (ไสว วฑุฒโน) 
        ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง  ในวนัเสาร์ท่ี 17 ธันวาคม 2554 เป็นวนัฉลองอายุวฒันมงคล 80 ปี พระเดช

พระคุณ  พระเทพสุเมธี (ไสว วฑุฒโน) เจา้คณะจงัหวดัราชบุรี (ธรรมยุต) เจา้อาวาสวดัศรีสุริยวงศาราม ซ่ึงผูอ้าํนวยการ    
สาํนกัฯ ไดเ้ชิญคณาจารยแ์ละบุคลากรภายในสาํนกัฯเดินทางไปร่วมพิธีบาํเพญ็กุศลดงักล่าว ณ ศาลาอาํนวยสุข วดัศรีสุริยวง 
ศาราม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โดยนาํรถไปเอง 

1.7  วนัสมเดจ็พระเจ้าตากสิน 
         ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การร่วมกิจกรรมวนัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2554 ณ 
ลานอนุสาวรียส์มเดจ็พระเจา้ตากดสินมหาราช โดยมอบหมายใหน้างสาวนัทธีรับผิดชอบเร่ืองการประสานงานกบัดนตรีสากล 
(วงดุริยางค)์ และหนงัสือเชิญท่านอธิการบดีเป็นประธานในการวางพานพุม่   

1.8  โครงการแหลง  พูด  อู้  เว้า 
       ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การจัดกิจกรรม แหลง พูด อู ้ เวา้ จะจัดในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554 ณ ลาน

อนุสาวรียส์มเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนค) โดยจดัใหมี้การตั้งร้านขายอาหารของนิสิตนกัศึกษา และชมรม
ต่าง ๆ เหมือนเดิม รวมถึง สาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาจะช่วยอาหารใหนิ้สิตนกัศึกษาอีกทางหน่ึง โดยขอความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการอาํนวยการมหาวทิยาลยัดว้ย  

1.9 การเดนิทางไปประชุม ณ ประเทศเพือ่นบ้าน 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 9 – 11 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั จะเดินทาง

ไปประชุมคณะกรรมการเรียนร่วมของนิสิตเพ่ือนบา้น ณ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยมีนายขวญัชัยเดินทางไปดว้ย 
1.10 การเลอืกตั้งตวัแทนคณาจารย์และตวัแทนบุคลากรเพือ่ทาํหน้าทีใ่นสภามหาวทิยาลยั 

ผู ้อ ํานวยการสํานักฯ  แจ้งเร่ือง  ผลการเลือกตั้ งตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรเพ่ือเข้าไปทําหน้าท่ีใน
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ดงัน้ี 

 ตวัแทนคณาจารย ์คือ อาจารยว์กิรม  ศุขธนี 
 ตวัแทนคณะกรรมการ คือ อาจารยสิ์งห์  สิงขข์จร 
    อาจารยพิ์บูลย ์ วฑูิรยปั์ญญากลุ 
    นางสาวบุญถึง  สัมมาโภชน์ 

1.11 งานเลีย้งฉลองปีใหม่ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง งานเล้ียงฉลองปีใหม่ของมหาวิทยาลยั โดยในท่ีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ

มหาวทิยาลยัใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัทาํอาหารเอง ซ่ึงไดม้อบหมายใหน้ายวเิชียรเป็นผูรั้บผดิชอบ  
1.12 การยกเว้นค่าเล่าเรียนภาคเรียนที ่2 /2554 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง จากการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั ไดล้งความเห็นเก่ียวกบั
การช่วยเหลือนิสิตท่ีประสบเหตุอุทกภยันํ้าท่วม โดยยกเวน้ค่าหน่วยกิจ แต่ไม่เกิน 3,000 บาท สาํหรับนิสิตท่ีชาํระค่าเทอมใน
เทอมท่ี 2/2554 แต่มีขอ้แมว้า่จะตอ้งไมใช่นิสิตเกบ็ตกของแต่ละชั้นปี 

1.13 การเลือ่นการเดนิทางไปเรียนร่วม 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง การเล่ือนระยะเวลาในการเดินทางไปเรียนร่วมประเทศเพ่ือนบา้นของนิสิต

สาขาวชิา    ต่าง ๆ ซ่ึงในตอนแรกจะเดินทางรอบแรกในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2554 และไดย้า้ยมาเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 คือ  วนัท่ี 17 – 30 ธนัวาคม 2554 
 กลุ่มท่ี 2 คือ  วนัท่ี 2 มกราคม – วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2555 

1.14 การเรียนการสอนนิสิตช่วงนํา้ท่วม 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง ในขณะน้ียงัมีนิสิตบางส่วนท่ีไม่สามารถมาเรียนไดเ้น่ืองจากนํ้ าท่วม จึงให้

อาจารยผ์ูส้อนแต่ละสาขาวชิาผอ่นปรนใหก้บันิสิต โดยการใหง้านไปทาํในช่วงท่ีขาดหายไป และเม่ือนิสิตมาเรียนไดต้ามปกติ
แลว้จึงตอ้งตามงานใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดท่ีตั้งไว ้

 



1.15 ธรรมนูญนิสิต 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจ้งเร่ือง การนําธรรมนูญนิสิตเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากมีการเล่ือนการนาํเอกสารดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมเพ่ือทาํการพิจารณาเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 จึงจะนาํเขา้ท่ี
ประชุมอีกคร้ังในวนัท่ี 2 ธันวาคม 2554 โดยมอบหมายให้นายสุนทรจดัทาํรูปเล่มดงักล่าวเพ่ิมเติมเพ่ือนาํเขา้ท่ีประชุมในวนั
ดงักล่าว 

1.16 การประชุมรองคณบด ี4 คณะ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 

รองอธิการบดี ผูอ้าํนวยการสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ผูอ้าํนวยการบณัฑิตวิทยาลยั และรองคณบดี 4 
คณะ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของสํานักฯในภาคเรียนท่ี 2/2554 รวมถึงกิจกรรมท่ีตอ้งเดินทางไปร่วมพิธีถวายสัตย ์เพ่ือเป็น
ขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2554 ดว้ย 

1.17 ผลการเลอืกตั้งประธานสภามหาวทิยาลยั 
ผูอ้าํนวยการสํานักฯ แจง้เร่ือง ผลการเลือกตั้งประธานสภามหาวิทยาลยัคนใหม่ คือ ศาสตราจารยน์ายแพทย์

พยงค ์จูฑา ซ่ึงรอคาํสั่งแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการอีกคร้ังหน่ึง 
1.18 ผลการตรวจประเมนิของสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 

ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ แจง้เร่ือง ผลการตรวจประเมินสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ยงัไม่ผ่านเพียงขอ้เดียวคือ ยงั
ขาด อาจารยใ์นตาํแหน่ง ดร.อยูจ่าํนวน 3 คน ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัเปิดรับสมคัรตาํแหน่งดงักล่าวอยู ่ทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่19/2554  
        รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไ้ข คือ ขอ้ 5.3 การเตรียมเอกสารนักกีฬา จากขอ้ความ เพ่ือเบิกเป็น
ค่าอาหารและเบ้ียเล้ียงนกักีฬา เปลีย่นเป็น เพ่ือเบิกเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางสาํหรับนกักีฬา  

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 
 

วาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
        การเตรียมเอกสารของนักกฬีา 
        นายสุนทร แจง้เร่ือง การเล่ือนการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัรอบคดัเลือกโดยไม่มีกาํหนด พร้อมกบัการส่ง
เอกสารรอบมหกรรมดว้ย และในส่วนของการแข่งขนัรอบมหกรรมนั้นไดเ้ล่ือนออกไปเป็นวนัท่ี 1 – 8  พฤษภาคม  2555 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1 ปฏิทนิกจิกรรม 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ แจง้เร่ือง  การจดักิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมของภาคเรียนท่ี 2 /2554 โดยเร่ิมจาก 
- กิจกรรมวนัพอ่ ใหบุ้คลากรใส่สูทสีเทา และงานเร่ิมตั้งแต่เวลา 08.00 น.  
- การอบรมผูน้าํนิสิต ไดเ้ล่ือนออกไป โดยมอบหมายใหน้ายวิเชียรลองดูวนัท่ีจะจดั และสอบถาม

วนัวา่งจากท่านรองอธิการบดีอีกคร้ังหน่ึง  
- งานกีฬาภายใน จะจดัในวนัท่ี 21- - 29  มกราคม 2555 โดยพิธีเปิด-ปิดจะจดัภายในมหาวิทยาลยั 

โดยมอบหมายให้ อาจารยสุ์รศกัด์ิ ,อาจารยธี์รถวลัย,์ นายสุนทร, นายอดิศร และนายวิเชียร คุยกนัอีกคร้ังหน่ึงในวงนอกและ
นาํเขา้ท่ีประชุมเพ่ือทาํการสรุป ส่วนงบประมาณท่ีใชห้รือใชใ้นการตดัชุดเชียร์ลีดเดอร์นั้น จะตอ้งคุยกนัอีกคร้ังหน่ึง 

- กิจกรรมเดินเพ่ือสุขภาพ มอบอาจารยสุ์รศกัด์ิ, อาจารยธี์รถวลัย ์และนายวิเชียร ประชุมกบันิสิต 
เพ่ือทาํการวางแผนการจดักิจกรรมและสรุปผลของกิจกรรมดงักล่าว 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 



วาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
        อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง การท่ีรถยนตส่์วนราชการไปเช่ียวชนมาและยงัไม่ไดท้าํการซ่อมแซม เน่ืองจากบริษทั
อยู่ในช่วงของนํ้ าท่วม ซ่ึงเม่ือนํ้ าลดจะนาํตรวจสภาพและซ่อมแซมตามลาํดบั โดยต่อไปในการขอใช้รถจะตอ้งมีการแจ้ง 
ล่วงหน้า 1 วนั และทาํหนังสือเพ่ือเป็นหลกัฐานให้เรียบร้อยพร้อมรับกุญแจในช่วงเชา้ของวนัท่ีขอใช้ และขอให้ช่วยกนั
ประหยดันํ้ามนั และเม่ือใชร้ถเสร็จแลว้ใหคื้นกุญแจท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกั หรือรองผูอ้าํนวยการสาํนกั และสุดทา้ยเม่ือขอใช ้รถ
แลว้ใหล้งเลขไมคด์ว้ยทุกคร้ัง 

5.2 กาํหนดการเซ็นสัญญา 
นายอดิศร แจง้เร่ือง เนืองจากเหตุนํ้ าท่วมทาํให้ตอ้งเล่ือนการเซ็นสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2554 ซ่ึงมีนิสิตท่ีจะ

เขา้รับการเซ็นสัญญารายใหม่ จาํนวน 437 ราย และรายเก่า 4,500 ราย ทาํให้ตอ้งยา้ยมารับเซ็นสัญญา ระหว่างวนัท่ี 14 – 26 
ธนัวาคม 2554 

5.3 การดาํเนินการนัดนิสิตเพือ่สัมภาษณ์การสมคัรทาํงานพเิศษ 
นางสาวณัฐวรรณ์ แจง้เร่ือง การดาํเนินการโทรศพัทต์ามนิสิตท่ีไดล้งสมคัรทาํงานพิเศษกบัทางสาํนกัฯไว ้โดย

จะทาํการสัมภาษณ์ ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสุริยะ 1 ประกาศรายช่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 และ
อบรมก่อนการเร่ิมทาํงานในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2554 

5.4 งานทีรั่บผดิชอบและกจิกรรมวนัเอดส์โลก 
วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของศนูยเ์วชศึกษาป้องกนัและงานท่ีรับผดิชอบ 

- ขอบคุณ เก่ียวกบังานบรรพชาอุปสมบท และขออนุโมทนาบุญใหก้บัทุกท่าน 
- นิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ีทาํการบวชดว้ยเป็นนิสิตท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเหตุทะเลาะวิวาทกบั

นิสิตสาขาวชิาดนตรีสากล โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดม้อบหมายใหว้า่ท่ีร้อยโทบญัญติันาํนิสิตดงักล่าวมาพบเพ่ือพดูคุยก่อนท่ี
จะดาํเนินการพิจารณาลดคะแนนความประพฤติหรือเพ่ิมกิจกรรม 

- ในวนัเอดส์โลก วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 โดยผูอ้าํนวยการสํานกัฯ ไดฝ้ากให้อาจารยพ์รธิภา ช่วย
ดูแลดว้ย 

-  การสอบภาคทฤษฎีของนกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 5 
- วนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 จะเดินทางไปประชุมเร่ืองการฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวิชาทหารกบั             

วา่ท่ีร้อยตรีปุญณติั 
5.5 การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 

นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง การมอบเอกสารงบประมาณปี 2555 ใหก้บั งานอนามยั และศูนยเ์วชศึกษาป้องกนัเป็นท่ี
เรียบร้อยและสามารถใชง้บประมาณดงักล่าวไดแ้ลว้ 

5.6 ทุนนิสิตพกิารและการประกนัคุณภาพ 
นางสาวช่ืนชีวนิ แจง้เร่ือง  

- การติดตามนิสิตพิการทั้ งหมด เพ่ือทาํการส่งเอกสารใบลงทะเบียนเรียนให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือตรวจสอบและโอนเงิน 

- การรับเงินหรือการส่งเอกสารเพ่ือทาํการขอยืน่ประกนัอุบติัเหตุของนิสิต โดยจะมีการใหนิ้สิตลง
ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

- การเตรียมจดัทาํประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
5.7 งบประมาณเงนิกฬีา 

นายสุนทร แจง้เร่ือง งบประมาณเงินกีฬาท่ีมียอดเงินฝากถอนคืนอยูท่ี่กองนโยบายและแผน ซ่ึงจะตอ้งนาํมาเป็น
ค่าใชจ่้ายในการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยันั้น ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ จะเป็นผูไ้ปสอบถามใหอี้กคร้ังหน่ึง 

5.8 การประชุม MIS/ERP 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง  



- การเขา้อบรมระบบ MIS ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานกองทุนทุกประเภทนั้น โดยมี นางสาวช่ืนชีวิน, 
นางสาวณัฐวรรณ์, นายสุนทร, นายอดิศร, นายขวญัชยั เขา้ร่วมอบรมในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ณ สาํนกัคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
เร่ืองหอ้งสาํหรับการอบรมจะแจง้อีกคร้ังหน่ึง ส่วนระบบของ ERP เร่ืองการจดัซ้ือ/จดัจา้ง มีปัญหามากท่ีสุด 

- การไดรั้บโทรศพัทจ์ากผูป้กครองเก่ียวกบัการสอบถามเรืองการเปิดภาคเรียนของนิสิตทาํใหรั้บรู้
วา่มหาวทิยาลยัเปิดภาคเรียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 

- การจดัทาํเวบ็ไซต์ของสถานีตาํรวจนครบาลบางยี่เรือเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยการให้
นิสิตไปเกบ็ขอ้มูล 3 วนั ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ เสริม เร่ืองการจะใหค้่าดาํเนินการกบันิสิตท่ีไปช่วยงาน 

- ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนอยากให้ช่วยกนัเป็นหูเป็นตาใหก้บัทางสถานีตาํรวจใน
เร่ืองของร้านเหลา้บริเวณรอบมหาวิทยาลยั ผูอ้าํนวยการสํานกัฯ เสริมเร่ือง การจะไปมอบกระเชา้ปีใหม่ให้กบัสถานีตาํรวจ
โดยอาจจะเป็นอาทิตยถ์ดัไป 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
เลกิประชุมเวลา 10.40 น. 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


