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วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การประกาศรายช่ือพนักงานมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประกาศรายช่ือพนกังานมหาวิทยาลยั โดยผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไดแ้สดงความ

ยนิดีกบับุคลากรของสาํนกัฯ ท่ีไดรั้บการคดัเลือก และแสดงความยนิดีกบัพนกังานใหม่ 1 ตาํแหน่ง คือ นายกรภทัร์  งอกจนัทึก ท่ีเขา้
รับตาํแหน่งงานธุรการแทนนางสาวณฐัวรรณ์ท่ีลาออกไป  

1.2 การสรุปกจิกรรมที่ผ่านมาก่อนการเปิดภาคเรียน 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การสรุปกิจกรรมท่ีผา่นมาก่อนการเปิดภาคเรียนตั้งแต่การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ 

ปฐมนิเทศนิสิต การประชุมผูป้กครอง ปฐมนิทศนิสิตแยกคณะ ประชุมกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา ปฐมนิเทศภาค กศ.พ. เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย และมอบหมายใหน้ายกรภทัร์สรุปเป็นเอกสารเพ่ือนาํเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาดว้ย 

1.3 การตรวจประกนัของมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การตรวจประกนัของมหาวิทยาลยั โดยสํานกักิจการนิสิตนกัศึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบใน

องคป์ระกอบท่ี 3 และตวับ่งช้ีท่ี 7.10 ซ่ึงผูอ้าํนวยการสาํนกัและนายวิเชียรจะเป็นผูเ้ขียน SAR การตอบคาํถามมอบหมายให้นางสาว
ช่ืนชีวิน และนายวิเชียรเป็นผูรั้บผิดชอบ การเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมไดม้อบหมายให้นางสาวนทัธี และนายสุนทรเป็นผูรั้บผิดชอบ 
และจะตอ้งเตรียมเอกสารเพ่ือรับการตรวจใหแ้ลว้เสร็จในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2555 

1.4 การแก้ไขวนัแห่เทียนจาํนําพรรษา  
ประธานฯ แจง้เร่ือง การปรับเปล่ียนวนัท่ีในการแห่เทียนจาํนาํพรรษา จากวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2555 เป็นวนัท่ี  29  

กรกฎาคม 2555 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 43/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การตรวจประกนัคุณภาพภายในสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การตรวจประกนัคุณภาพภายในสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดยมีกาํหนดการตรวจในวนัท่ี 
วนัท่ี 28 มิถุนายน 2555 โดยจะตอ้งเตรียมเอกสารทุกองคป์ระกอบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2555  และเตรียมจดันิทรรศการ
เหมือนเดิมโดยใชห้อ้งประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 และมอบหมายใหว้่าท่ีร้อยโทบญัญติัเตรียมหอ้งประชุม การจดัทาํPower Point 



ของสํานักฯ และพิธีกรดาํเนินรายการ มอบหมายให้นายขวญัชยัเป็นผูรั้บผิดชอบ ท่านรองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการ
ตอ้นรับผูต้รวจประเมิน และนางสาวช่ืนชีวินและนางสาวนทัธี รับผดิชอบเร่ืองของท่ีระลึกของผูต้รวจประเมิน 

3.2 การคดัเลอืกประธานสภานักศึกษาภาคพเิศษ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การคดัเลือกประธานสภาภาคพิเศษไดด้าํเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมอบใหน้ายสุนทร

เป็นผูจ้ ัดทาํคาํสั่ง และมอบหมายให้นายกรภทัร์จัดเก็บเบอร์โทรศพัท์ของตวัแทนนิสิตดังกล่าว เพ่ือสะดวกในการติดต่อและ
ประสานงานดว้ย 

3.3 การเปิดบญัชีเงนิกจิกรรมนิสิตใหม่ ประจาํปี 2555 และงานอืน่ๆ ตามที่มอบหมาย 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเปิดบญัชีเงินกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจาํปี 2555 กบัธนาคารไทยพาณิชย ์ทั้งหมด โดย

จะตอ้งจดัทาํให้เสร็จหลงัจากการตรวจประกนัคุณภาพของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา ซ่ึงมอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินเป็นผูดู้แล
และจะปิดบญัชีทั้งหมดเขา้ไปอยูใ่นบญัชีเงินคงคลงันิสิต , มอบหมายใหน้ายกรภทัร์นดัองคก์ารนิสิตกลุ่มเดิมเขา้มาเคลียร์เอกสารการ
เบิกเงินให้แลว้เสร็จ, มอบหมายให้อาจารยสุ์รศกัด์ิดูแลเงินสวสัดิการสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา และมอบหมายให้อาจารยธี์รถวลัย์
ดูแลเงินค่าสมุดกิจกรรมนิสิต และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีมอบหมายดงัน้ี 

- งานกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา มอบหมายใหน้ายอดิศร และนายขวญัชยัเป็นผูดู้แล 
- งานกีฬา, งานระบบฐานขอ้มูล และวสัดุ ครุภณัฑ ์มอบหมายใหน้ายสุนทรเป็นผูดู้แล 
- งานเบิกจ่ายเงิน และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มอบหมายใหน้างสาวนทัธีเป็นผูดู้แล 
- งานธุรการ  มอบหมายใหน้ายกรภทัร์เป็นผูดู้แล 
- งานศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั  มอบหมายใหว้า่ท่ีร้อยโทบญัญติัเป็นผูดู้แล 
- งานอนามยั  มอบหมายใหน้างสาวอญัชลีเป็นผูดู้แล 

3.4 กจิกรรมในเดอืน มถุินายน – เดอืนกรกฎาคม 2555 
ประธานฯ แจง้เร่ือง งานกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2555 ดงัน้ี 
-      มอบทุนการศึกษานิสิตพิเศษ  วนัท่ี 26 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. 
-      ตรวจประกนัสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา วนัท่ี 28 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. 
-      ส่งรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมและนิสิตตวัแทนสาขาวิชาชุดใหม่  วนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 
-      ตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั วนัท่ี 3 – 4 กรกฎาคม 2555 
-      พิธีไหวค้รูนิสิต/นกัศึกษา    วนัท่ี  5  กรกฎาคม 2555 
-      ประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม   วนัท่ี  6  กรกฎาคม 2555 
-      กิจกรรมรับนอ้งใหม่    วนัท่ี  7  กรกฎาคม 2555 
-      แข่งขนัโบล่ิงการกศุล    วนัท่ี  8  กรกฎาคม 2555 
-      การตรวจสุขภาพประจาํปี    วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 
-      การสมัภาษณ์ทุนใหเ้ปล่า    วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2555 
-      รายงานตวับณัฑิต    วนัท่ี 17 – 29 กรกฎาคม 2555 
-      การแห่เทียนจาํนาํพรรษา    วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2555 

3.5 งานรับพระราชทานปริญญาบตัร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเตรียมความพร้อมงานซ้อมและรับจริงในพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี

การศึกษา 2553 – 2554 ดงัน้ี 
-      การเปิดซองโตะ๊จีน    วนัท่ี  29มิถุนายน 2555 
-      บตัรงานราตรีบณัฑิต มอบหมายนามสุนทรเป็นผูดู้แล 
-      การนาํเงินรายงานตวับณัฑิตเขา้บญัชี มอบหมายอาจารยสุ์รศกัด์ิ อาจารยธี์รถวลัย ์นางสาวช่ืนชีวิน และนาย

สุนทรนาํเขา้บญัชีเดิมไปก่อน 
-      บตัรติดหนา้อกบณัฑิต มอบหมายนายอดิศร และนายสุนทรเป็นผูดู้แล 



-      การจดัทาํคาํสั่งตน้แบบ มอบหมายนางสาวช่ืนชีวินเป็นผูดู้แล และสจดัส่งเร่ืองถึงคณะเพ่ือเตรียมนิสิต
ตน้แบบ โดยมีกาํหนดการฝึกซอ้มตน้แบบ ดงัน้ี 

 รอบแรก  วนัท่ี  30  กรกฎาคม 2555 
 รอบท่ีสอง วนัท่ี  16  สิงหาคม 2555      ซ่ึงมอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินและนายวิเชียรเป็น

ผูดู้แล 
- การจดัเตรียมนิสิตกองเกียรติยศ มอบหมายนายอดิศรจดัเตรียมนิสิตกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา ในวนัท่ี 21 

และวนัท่ี 23 สิงหาคม 2555 และมอบหมายนางสาวช่ืนชีวินประสานงานกับผูดู้แลลูกเสือของสํานัก
โรงเรียนมธัยมสาธิตดว้ย 

- การรับจองโตะ๊ราตรีบณัฑิตและข้ึนโตะ๊บณัฑิต มอบหมายใหน้ายกรภทัร์เป็นผูดู้แล 
- การวางผงัโตะ๊จีน มอบหมายนายขวญัชยั 
- การแจกของท่ีระลึกในงานราตรีบณัฑิต มอบหมายนางสาวนทัธีเป็นผูดู้แล 
- การดูแลเร่ืองทัว่ไป มอบหมายใหน้างสาวอญัชลีและวา่ท่ีร้อยโทบญัญติัเป็นผูดู้แล 
- การดาํเนินงานบนเวที ดนตรี นกัร้อง มอบหมายนายวิเชียรเป็นผูดู้แล 

3.6 การเดนิทางไปประชุมเร่ืองการดาํเนินงานพธีิรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปีการศึกษา 2553 – 2554 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง การเดินทางไปประชุมเร่ืองการดาํเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี

การศึกษา 2553 – 2554 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากปีท่ีแลว้ ไดแ้ก่ ทรงผมของบณัฑิตหญิงจะตอ้งเป็นการเกลา้เก็บใหเ้รียบร้อย, ไม่
มีการนาํสเปรยไ์ปฉีดสีผมท่ีสวนอมัพร, บ๊ิกอาย ขนตาปลอม, การติดบตัรหนา้อกตอ้งติดดา้นขวา เป็นตน้ 

3.7 การประชุมการแข่งขนัโบลิง่การกศุล 
ประธานฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2555 จะมีการประชุมเร่ืองการแข่งขนัโบล่ิงการกุศล โดยมอบหมายให้

อาจารยสุ์รศกัด์ิเขา้ประชุม 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การเกบ็ข้อมูลนิสิตที่คดิจะเลกิบุหร่ี 

อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง รองอธิการบดีไดม้อบหมายใหบุ้คลากรทุกคนเกบ็ขอ้มูลของนิสิตท่ีจะเลิกบุหร่ี โดยให้
ลงช่ือ สาขาวิชา เบอร์โทรศพัท์ติดต่อ ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดจะนาํไปทาํการวิเคราะห์และนัดนิสิตเขา้รับการบาํบดัอีกคร้ังหน่ึงตาม
โปรแกรมการเลิกบุหร่ี โดยจะรวบรวมรายช่ือนิสิตและนาํเขา้โปรแกรมประมาณ 7 วนั – 1 เดือน 

5.2 การย้ายครุภณัฑ์และส่งคนืครุภณัฑ์ 
ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั ขอปรึกษาเร่ือง การยา้ยห้องและตรวจสอบพบครุภณัฑเ์พ่ือส่งคืนมหาวิทยาลยั แต่ครุภณัฑ์

บางรายการท่ีไม่มีเลขรหัสบส. จึงไดส้อบถามว่าจะให้ทาํอย่างไรในเบ้ืองตน้ โดยประธานฯ ให้ทาํการตรวจสอบในบญัชีครุภณัฑ์
ก่อน เพราะเลชรหสัอาจมีการลบเลือนได ้

5.3 การเดนิทางไปประชุมกฬีา 
นายสุนทร แจง้เร่ือง การเดินทางไปประชุมกีฬา ในวนัท่ี 27 – 29 มิถุนายน 2555 แต่เน่ืองจากวนัท่ี 28 มิถุนายน 

2555 นั้นตรงกบัวนัตรวจประกนัคุณภาพของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา ซ่ึงประธานฯ ใหน้ายสุนทรตกลงกบัอาจารยสุ์รศกัด์ิก่อนว่า
ใครจะไปเขา้ร่วมประชุมและใครจะเป็นผูอ้ยูต่อบคาํถามการตรวจประกนัคุณภาพในวนัดงักล่าว 

5.4  การตรวจสุขภาพประจาํปี 
นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง การตรวจสุขภาพประจาํปี ของคณาจารย ์ขา้ราชการ และบุคลากร ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 

2555 โดยการตรวจจะตอ้งไม่กินอาหารหลงัเวลา 21.00 น. เป็นตน้ไป 



5.5 การนัดนิสิตซ้อมพธีิไหว้ครู 
นายวิเชียร แจง้เร่ือง การนดันิสิตตวัแทนถือพานพิธีไหวค้รูฝึกซอ้ม ในวนัพธุท่ี 4 กรกฎาคม 2555 

5.6 การประกาศงดการเซ็นสัญญาเงนิทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษานิสิตปี 2 – ปี 5 รหัส 50 - 54 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การประกาศงดเซ็นสัญญากองทุนเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษาของนิสิตชั้นปีท่ี 2 – ปี 5 รหสั 50 – 

54 เน่ืองจากมีสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยงัไม่ไดส้รุปสาขาวิชาส่งเขา้ระบบ โดยปัญหา คือ จะตอ้งทาํการบนัทึกขอ้มูล
การขอกูข้องนิสิตชั้นปีดงักล่าวใหท้นัในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 น้ี ส่วนการสัมภาษณ์กองทุนเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษารอบท่ี 2 สาํหรับ
นิสิตใหม่และเก่าท่ีประสงคข์อกู ้จะเร่ิมสมัภาษณ์ในวนัท่ี 2 – 4 กรกฎาคม 2555 

5.7 การเดนิทางไปเป็นวทิยากร 
ผศ.ดร.จนัทร์วิภา แจง้เร่ือง การขอใหน้ายวิเชียร และนายกรภทัร์เกินทางไปร่วมเป็นวิทยากรในการจดักิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียง วนัท่ี 27 มิถุนายน 2555  ณ โรงพยาบาลศิริราช 
5.8 การเรียกเกบ็เงนิจากนิสิตใหม่ 

ผศ.ดร.จนัทร์วิภา แจง้เร่ือง การเรียกเก็บเงินกบันิสิตใหม่ของสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย ์จาํนวน 250 บาท 
เป็นค่าเส้ือ และมีการแยกเก็บอีก คือ วนัละ 10 บาท และเก็บค่าอาหารวนัละ 30 บาท โดยประธานฯ เสริมในเร่ืองน้ีว่า จะตอ้งนดั
ประชุมนิสิตตวัแทนทุกสาขาวิชามาประชุมอีกคร้ังหน่ึง 

5.9 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่รอบที่ 3 
นางสาวนทัธี แจง้เร่ือง การขอทราบการนดัปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คร้ังท่ี 3 โดยประธานฯ ไดเ้ลือกวนัปฐมนิเทศ

นิสิตใหม่ รอบท่ี 3 เป็นวนัท่ี 16  กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30 น. หอ้งประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


