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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้แสดงความ
ยินดีกบั บุคลากรของสํานักฯ ที่ได้รับการคัดเลือก และแสดงความยินดีกบั พนักงานใหม่ 1 ตําแหน่ง คือ นายกรภัทร์ งอกจันทึก ที่เข้า
รับตําแหน่งงานธุรการแทนนางสาวณัฐวรรณ์ที่ลาออกไป
1.2 การสรุ ปกิจกรรมที่ผ่านมาก่ อนการเปิ ดภาคเรียน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสรุ ปกิจกรรมที่ผา่ นมาก่อนการเปิ ดภาคเรี ยนตั้งแต่การตรวจสุ ขภาพนิสิตใหม่
ปฐมนิ เทศนิ สิต การประชุมผูป้ กครอง ปฐมนิ ทศนิ สิตแยกคณะ ประชุมกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ปฐมนิเทศภาค กศ.พ. เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย และมอบหมายให้นายกรภัทร์สรุ ปเป็ นเอกสารเพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย
1.3 การตรวจประกันของมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การตรวจประกันของมหาวิทยาลัย โดยสํานักกิ จการนิ สิตนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบใน
องค์ประกอบที่ 3 และตัวบ่งชี้ที่ 7.10 ซึ่ งผูอ้ าํ นวยการสํานักและนายวิเชียรจะเป็ นผูเ้ ขียน SAR การตอบคําถามมอบหมายให้นางสาว
ชื่ นชี วิน และนายวิเชี ยรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ การเตรี ยมเอกสารเพิ่มเติมได้มอบหมายให้นางสาวนัทธี และนายสุ นทรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
และจะต้องเตรี ยมเอกสารเพื่อรับการตรวจให้แล้วเสร็ จในวันที่ 28 มิถุนายน 2555
1.4 การแก้ ไขวันแห่ เทียนจํานําพรรษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การปรับเปลี่ยนวันที่ในการแห่ เทียนจํานําพรรษา จากวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เป็ นวันที่ 29
กรกฎาคม 2555
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 43/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การตรวจประกันคุณภาพภายในสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การตรวจประกันคุณภาพภายในสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยมีกาํ หนดการตรวจในวันที่
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยจะต้องเตรี ยมเอกสารทุกองค์ประกอบให้เสร็ จภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 และเตรี ยมจัดนิทรรศการ
เหมือนเดิมโดยใช้หอ้ งประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 และมอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทบัญญัติเตรี ยมห้องประชุม การจัดทําPower Point

ของสํานักฯ และพิธีกรดําเนิ นรายการ มอบหมายให้นายขวัญชัยเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ ท่านรองอธิ การบดี เป็ นประธานกล่าวเปิ ดการ
ต้อนรับผูต้ รวจประเมิน และนางสาวชื่นชีวินและนางสาวนัทธี รับผิดชอบเรื่ องของที่ระลึกของผูต้ รวจประเมิน
3.2 การคัดเลือกประธานสภานักศึกษาภาคพิเศษ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การคัดเลือกประธานสภาภาคพิเศษได้ดาํ เนินการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยมอบให้นายสุ นทร
เป็ นผูจ้ ัดทํา คํา สั่ง และมอบหมายให้นายกรภัทร์ จ ัด เก็บเบอร์ โทรศัพท์ข องตัว แทนนิ สิ ตดัง กล่ าว เพื่ อ สะดวกในการติ ด ต่ อ และ
ประสานงานด้วย
3.3 การเปิ ดบัญชีเงินกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจําปี 2555 และงานอืน่ ๆ ตามที่มอบหมาย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเปิ ดบัญชี เงินกิ จกรรมนิ สิตใหม่ ประจําปี 2555 กับธนาคารไทยพาณิ ชย์ ทั้งหมด โดย
จะต้องจัดทําให้เสร็ จหลังจากการตรวจประกันคุณภาพของสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา ซึ่ งมอบหมายให้นางสาวชื่นชี วินเป็ นผูด้ ูแล
และจะปิ ดบัญชีท้ งั หมดเข้าไปอยูใ่ นบัญชีเงินคงคลังนิสิต , มอบหมายให้นายกรภัทร์นดั องค์การนิสิตกลุ่มเดิมเข้ามาเคลียร์ เอกสารการ
เบิกเงินให้แล้วเสร็ จ, มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ดูแลเงินสวัสดิการสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา และมอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์
ดูแลเงินค่าสมุดกิจกรรมนิสิต และงานอื่น ๆ ตามที่มอบหมายดังนี้
- งานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มอบหมายให้นายอดิศร และนายขวัญชัยเป็ นผูด้ ูแล
- งานกีฬา, งานระบบฐานข้อมูล และวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ มอบหมายให้นายสุ นทรเป็ นผูด้ ูแล
- งานเบิกจ่ายเงิน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายให้นางสาวนัทธีเป็ นผูด้ ูแล
- งานธุรการ มอบหมายให้นายกรภัทร์เป็ นผูด้ ูแล
- งานศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน มอบหมายให้วา่ ที่ร้อยโทบัญญัติเป็ นผูด้ ูแล
- งานอนามัย มอบหมายให้นางสาวอัญชลีเป็ นผูด้ ูแล
3.4 กิจกรรมในเดือน มิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง งานกิจกรรมที่จะดําเนินการในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2555 ดังนี้
- มอบทุนการศึกษานิสิตพิเศษ
วันที่ 26 มิถุนายน 2555
เวลา 10.00 น.
- ตรวจประกันสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
วันที่ 28 มิถุนายน 2555
เวลา 09.00 น.
- ส่ งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมและนิสิตตัวแทนสาขาวิชาชุดใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
- ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2555
- พิธีไหว้ครู นิสิต/นักศึกษา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
- ประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555
- กิจกรรมรับน้องใหม่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2555
- แข่งขันโบลิ่งการกุศล
วันที่ 8 กรกฎาคม 2555
- การตรวจสุ ขภาพประจําปี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
- การสัมภาษณ์ทุนให้เปล่า
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555
- รายงานตัวบัณฑิต
วันที่ 17 – 29 กรกฎาคม 2555
- การแห่เทียนจํานําพรรษา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2555
3.5 งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมความพร้ อมงานซ้อมและรับจริ งในพิธีรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี
การศึกษา 2553 – 2554 ดังนี้
- การเปิ ดซองโต๊ะจีน
วันที่ 29มิถุนายน 2555
- บัตรงานราตรี บณั ฑิต มอบหมายนามสุ นทรเป็ นผูด้ ูแล
- การนําเงินรายงานตัวบัณฑิตเข้าบัญชี มอบหมายอาจารย์สุรศักดิ์ อาจารย์ธีรถวัลย์ นางสาวชื่นชีวิน และนาย
สุ นทรนําเข้าบัญชีเดิมไปก่อน
- บัตรติดหน้าอกบัณฑิต มอบหมายนายอดิศร และนายสุ นทรเป็ นผูด้ ูแล

- การจัดทําคําสั่งต้นแบบ มอบหมายนางสาวชื่ นชี วินเป็ นผูด้ ูแล และสจัดส่ งเรื่ องถึ งคณะเพื่อเตรี ยมนิ สิต
ต้นแบบ โดยมีกาํ หนดการฝึ กซ้อมต้นแบบ ดังนี้
รอบแรก
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
รอบที่สอง
วันที่ 16 สิ งหาคม 2555 ซึ่ งมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินและนายวิเชียรเป็ น
ผูด้ ูแล
- การจัดเตรี ยมนิ สิตกองเกียรติยศ มอบหมายนายอดิศรจัดเตรี ยมนิ สิตกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 21
และวันที่ 23 สิ ง หาคม 2555 และมอบหมายนางสาวชื่ นชี วิ น ประสานงานกับ ผูด้ ู แ ลลู ก เสื อ ของสํา นัก
โรงเรี ยนมัธยมสาธิตด้วย
- การรับจองโต๊ะราตรี บณั ฑิตและขึ้นโต๊ะบัณฑิต มอบหมายให้นายกรภัทร์เป็ นผูด้ ูแล
- การวางผังโต๊ะจีน มอบหมายนายขวัญชัย
- การแจกของที่ระลึกในงานราตรี บณั ฑิต มอบหมายนางสาวนัทธีเป็ นผูด้ ูแล
- การดูแลเรื่ องทัว่ ไป มอบหมายให้นางสาวอัญชลีและว่าที่ร้อยโทบัญญัติเป็ นผูด้ ูแล
- การดําเนินงานบนเวที ดนตรี นักร้อง มอบหมายนายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแล
3.6 การเดินทางไปประชุ มเรื่องการดําเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี การศึกษา 2553 – 2554
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง การเดิ น ทางไปประชุ ม เรื่ อ งการดํา เนิ น งานพิ ธีรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบัต ร ประจํา ปี
การศึกษา 2553 – 2554 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากปี ที่แล้ว ได้แก่ ทรงผมของบัณฑิตหญิงจะต้องเป็ นการเกล้าเก็บให้เรี ยบร้อย, ไม่
มีการนําสเปรย์ไปฉี ดสี ผมที่สวนอัมพร, บิ๊กอาย ขนตาปลอม, การติดบัตรหน้าอกต้องติดด้านขวา เป็ นต้น
3.7 การประชุ มการแข่ งขันโบลิง่ การกุศล
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 จะมีการประชุมเรื่ องการแข่งขันโบลิ่งการกุศล โดยมอบหมายให้
อาจารย์สุรศักดิ์เข้าประชุม
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การเก็บข้ อมูลนิสิตที่คดิ จะเลิกบุหรี่
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง รองอธิการบดีได้มอบหมายให้บุคลากรทุกคนเก็บข้อมูลของนิสิตที่จะเลิกบุหรี่ โดยให้
ลงชื่ อ สาขาวิชา เบอร์ โทรศัพท์ติดต่ อ ซึ่ งข้อมูลทั้งหมดจะนําไปทําการวิเคราะห์ และนัดนิ สิตเข้ารั บการบําบัดอี กครั้ งหนึ่ งตาม
โปรแกรมการเลิกบุหรี่ โดยจะรวบรวมรายชื่อนิสิตและนําเข้าโปรแกรมประมาณ 7 วัน – 1 เดือน
5.2 การย้ ายครุ ภณ
ั ฑ์ และส่ งคืนครุ ภณ
ั ฑ์
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ ขอปรึ กษาเรื่ อง การย้ายห้องและตรวจสอบพบครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อส่ งคืนมหาวิทยาลัย แต่ครุ ภณ
ั ฑ์
บางรายการที่ไม่มีเลขรหัสบส. จึงได้สอบถามว่าจะให้ทาํ อย่างไรในเบื้องต้น โดยประธานฯ ให้ทาํ การตรวจสอบในบัญชี ครุ ภณ
ั ฑ์
ก่อน เพราะเลชรหัสอาจมีการลบเลือนได้
5.3 การเดินทางไปประชุ มกีฬา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปประชุมกีฬา ในวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2555 แต่เนื่ องจากวันที่ 28 มิถุนายน
2555 นั้นตรงกับวันตรวจประกันคุณภาพของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ซึ่ งประธานฯ ให้นายสุ นทรตกลงกับอาจารย์สุรศักดิ์ก่อนว่า
ใครจะไปเข้าร่ วมประชุมและใครจะเป็ นผูอ้ ยูต่ อบคําถามการตรวจประกันคุณภาพในวันดังกล่าว
5.4 การตรวจสุ ขภาพประจําปี
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การตรวจสุ ขภาพประจําปี ของคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ในวันที่ 10 กรกฎาคม
2555 โดยการตรวจจะต้องไม่กินอาหารหลังเวลา 21.00 น. เป็ นต้นไป

5.5 การนัดนิสิตซ้ อมพิธีไหว้ ครู
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การนัดนิสิตตัวแทนถือพานพิธีไหว้ครู ฝึกซ้อม ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555
5.6 การประกาศงดการเซ็นสั ญญาเงินทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษานิสิตปี 2 – ปี 5 รหัส 50 - 54
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การประกาศงดเซ็นสัญญากองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาของนิ สิตชั้นปี ที่ 2 – ปี 5 รหัส 50 –
54 เนื่ องจากมีสาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนยังไม่ได้สรุ ปสาขาวิชาส่ งเข้าระบบ โดยปั ญหา คือ จะต้องทําการบันทึกข้อมูล
การขอกูข้ องนิสิตชั้นปี ดังกล่าวให้ทนั ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้ ส่ วนการสัมภาษณ์กองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษารอบที่ 2 สําหรับ
นิสิตใหม่และเก่าที่ประสงค์ขอกู้ จะเริ่ มสัมภาษณ์ในวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2555
5.7 การเดินทางไปเป็ นวิทยากร
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้งเรื่ อง การขอให้นายวิเชียร และนายกรภัทร์ เกินทางไปร่ วมเป็ นวิทยากรในการจัดกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ โรงพยาบาลศิริราช
5.8 การเรียกเก็บเงินจากนิสิตใหม่
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้งเรื่ อง การเรี ยกเก็บเงินกับนิสิตใหม่ของสาขาวิชาบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 250 บาท
เป็ นค่าเสื้ อ และมีการแยกเก็บอีก คือ วันละ 10 บาท และเก็บค่าอาหารวันละ 30 บาท โดยประธานฯ เสริ มในเรื่ องนี้ ว่า จะต้องนัด
ประชุมนิสิตตัวแทนทุกสาขาวิชามาประชุมอีกครั้งหนึ่ง
5.9 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบที่ 3
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การขอทราบการนัดปฐมนิ เทศนิ สิตใหม่ ครั้งที่ 3 โดยประธานฯ ได้เลือกวันปฐมนิ เทศ
นิสิตใหม่ รอบที่ 3 เป็ นวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30 น. ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

