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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเข้ าตรวจเอกสารการเบิกจ่ ายประจําปี ของสํ านักงานตรวจงานแผ่ นดิน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเข้าตรวจเอกสารการเบิกจ่ายประจําปี ของสํานักงานตรวจงานแผ่นดิ น โดยสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจะเข้ามาเริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 8 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป จนถึง 3 เดือน ซึ่ งมอบหมายให้ทาํ การจัดเตรี ยมเอกสาร
พร้อมรับการตรวจให้เรี ยบร้อย
1.2 การยืน่ เอกสารสิ ทธิ์ในการเข้ าพักอาคารศรีตลาคาร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การยืน่ เอกสารสิ ทธิ์ ในการเข้าพักอาคารศรี ตลาคาร โดยผูท้ ี่สนใจให้ส่งเอกสารการขอใช้สิทธิ์ ใด้
จนกระทัง่ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 นี้ เพื่อจะนําเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
1.3 การประชุ มคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ณ ประเทศกัมพูชา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดแรประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ณ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 21 – 23
ตุลาคม 2555
1.4 การช่ วยจัดเตรียมงานฉลองมงคลสมรสบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การช่วยจัดเตรี ยมงานฉลองมงคลสมรสบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 และ วันที่ 10
ตุลาคม 2555 โดยมีนายวิเชียรและทีมงานเป็ นผูด้ ูแล ส่ วนผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้รับเชิญเป็ นพิธีกรภายในวันงาน
1.5 การเข้ าร่ วมประชุ ม 4 สภา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยฯ จะมีการประชุม 4 สภาในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ซี่ ง
ประธานฯ ได้ขอนัดคณะกรรมการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาประชุม เวลา 11.00 น. พร้อมให้นายวิเชียรดูแลเรื่ องอาหารสําหรับผูเ้ ข้า
ประชุม และในที่ประชุม 4 สภาให้แจกเอกสารกิจการบ้านสมเด็จฯด้วย พร้อมกันนี้ ให้จ่ายเบี้ยประชุมสําหรับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ต้องเดินทางไปเข้าร่ วมพิธีรับรางวัลพระราชทานกับผศ.ดร.จันทร์ วิภา ณ กรมประชาสัมพันธ์ การแต่งกาย
ขอให้ใส่ สูทให้เรี ยบร้อย
1.6 การแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือกจะมีข้ ึนในวันที่ 8 – 15 พฤศจิกายน 2555 นี้ ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
1.7 การประชุ มเตรียมความพร้ อมในการรับการตรวจประกันคุณภาพปี 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมเตรี ยมความพร้อมในการรับการตรวจประกันคุณภาพปี 2555 โดยตั้งแต่ตน้ เดือน
พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นไปจะเป็ นการประชุมเกี่ยวกับการจัดทําประกันคุณภาพทางการศึกษาของสํานักฯ โดยมอบหมายให้นางสาว
ชื่นชีวินจัดเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ ไว้เพื่อนํามาตรวจสอบและเพื่อจัดทําสําหรับรับการตรวจประกันฯ ในปี 2555

1.8 การรับ CD การเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรับมอบ CD การเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรที่สั่งจองไว้ในช่วงงานรับพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรได้รับมอบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยขอให้ทาํ การ Copy ไว้ที่นายขวัญชัย ,นายสุ นทร และนายอดิศร คนละ 1 ชุด
1.9 การส่ งนักศึกษาเรียนร่ วมประเทศเพือ่ นบ้ าน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การส่ งนักศึกษาเรี ยนร่ วมประเทศเพื่อนบ้านรุ่ นแรก จะเริ่ มเดินทางในวันที่ 20 – 30 ตุลาคม
2555 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีบุคลากรของสํานักกิจฯ เดินทางไปควบคุม
นิสิตด้วยครั้งนี้ คือ นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู และรอบที่ 2 คือ วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2555
1.10 การจัดทํา MV และการจัดทําเอกสารสรุ ปกิจกรรมต่ าง ๆ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทํา MV และการจัดทําเอกสารสรุ ปกิจกรรมต่าง ๆ โดยมอบหมายให้นายฐิติวจั น์เป็ น
ผูจ้ ดั ทําและรับผิดชอบดูแล พร้อมกันนี้ นายฐิติวจั น์ได้เสนอขอเครื่ องคอมพิวเตอร์สาํ หรับตัดต่อทําMV งานกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานัก
ฯ โดยเฉพาะ เนื่องจากปั จจุบนั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีอยูไ่ ม่สามารถรองรับการทํางานได้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนเป็ นคน
ดูแลยอดเงินที่จะนํามาจัดซื้ อต่อไป
1.11 การจัดทําเล่ มวิจยั งานกิจกรรมของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําเล่มวิจยั งานกิจกรรมของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยมอบหมายให้นางสาวชื่น
ชีวิน และนายอดิศรลองนําข้อมูลกิจกรรมของสํานักฯไปศึกษาและทําวิจยั เพื่อเป็ นการพัฒนางานของสํานักฯ ได้อีกทางหนึ่ง
1.12 การแต่ งตั้งประธานฯ สภาคณาจารย์ และข้ าราชการคนใหม่
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การแต่งตั้งประธานฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการคนใหม่ โดยหลังจากที่ประธานฯ คนเดิม
ได้เกษียณอายุราชการลง ขณะนี้ได้ทาํ การแต่งตั้งประธานฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการคนใหม่แล้ว คือ รศ.ศรี มงคล เทพเรณู เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 12/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การเข้ าพบตํารวจกรณีทะเลาะวิวาท
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเข้าพบตํารวจกรณี ทะเลาะวิวาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ที่ผา่ นมา ผลปรากฏว่าไม่ดีข้ ึน
จึงได้มอบหมายให้ทางตํารวจเป็ นผูด้ าํ เนินการแทนมหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การรอกําหนดการกองทุนฯ จากกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา สํ านักงานใหญ่
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การรอกําหนดการกองทุนฯ จากกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา สํานักงานใหญ่ ของภาคเรี ยนที่
2/2555 โดยดูจากความเป็ นไปได้ ส่ วนการเรี ยกประชุเพื่อนัดเซนต์สญ
ั ญานั้นจะรอให้เปิ ดภาคเรี ยนก่อน
5.2 การเพิม่ อัตราบุคลากรของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธาน แจ้งเรื่ อง การเพิ่มอัตราบุคลากรของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยได้ประชุมกับนางสาวชื่นชีวินใน
ส่ วนของการจัดตั้งอัตรา โดยสํานักฯจะมีอตั ราถึง 22 อัตรา ซึ่ งจะจัดสรรไปตามสายงานต่าง ๆ

5.3 การตรวจร้ านเหล้ าในโครงการ
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การออกตรวจร้านจําหน่ายสุ ราบริ เวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจในวันศุกร์ ที่ 5
ตุลาคม 2555 โดยในวันที่ออกตรวจนั้นร้านต่าง ๆ ได้ทาํ การปิ ดร้านทําให้ไม่เห็นถึงบรรยากาศที่เป็ นความจริ ง เนื่องจากเทศกิจได้มา
ทําการแจ้งเตือนไปก่อนล่วงหน้าแล้ว
5.3 การประชุ มนักกีฬาที่เข้ าร่ วมแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การประชุมนักกีฬาที่เข้าร่ วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม
2555 เวลา 17.00 น. ซึ่ งได้เชิ ญผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ เข้าพูดคุยกับนักกี ฬาด้วย และในวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2555 จะมีการประชุ ม
ผูจ้ ดั การทีมของกีฬาแต่ละประเภทพร้อมจับฉลากแบ่งสายกีฬา โดยจะขอให้นายขวัญชัยเป็ นผูข้ บั รถไปให้
5.4 การจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ ยานพาหนะ
นายฐิติวจั น์ แจ้งเรื่ อง การจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะ โดยได้จดั ทําเอกสารเสร็ จสิ้ นแล้วเป็ นที่เรี ยบร้อยเหลือเพียง
นําส่ งงานพัสดุเท่านั้น
5.5 การเลือ่ นการตรวจติดตามผลสุ ขภาพรอบ 3 เดือน
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การเลื่อนการตรวจติดตามผลสุ ขภาพรอบ 3 เดือน ออกไปก่อนโดยวันและเวลาจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
5.6 การทดลองใช้ ระบบ MIS ของงานประกันอุบตั เิ หตุ
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การทดลองใช้ระบบ MIS ของงานประกันอุบตั ิเหตุในเดือนกันยายน 2555 ที่ผา่ นมา มี
ความเรี ยบร้อยดี แต่ยงั มีที่ติดขัดอยูบ่ า้ ง ซึ่ งกําลังปรับปรุ งอยู่
5.7 การไดรับเงินปันผลจากร้ านสหกรณ์ ฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การได้รับเงินปั นผลจากร้านสหกรณ์ ประมาณ 3 หมื่นกว่าบาท ซึ่ งได้มอบหมายให้อาจารย์
สุ รศักดิ์นาํ เข้าบัญชีเงินสวัสดิการ
5.8 การรับค่ าครองชีพพร้ อมเปิ ดบัญชี
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 นี้ จะมีนกั ศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี เข้ามารับเงินค่าครองชีพ พร้อม
กันนี้ได้นดั ให้เปิ ดบัญชีเงินฝากไปพร้อมกันด้วย
5.9 การถ่ ายโอนข้ อมูลกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเข้ าระบบ MIS
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเข้าระบบ MIS ขากระบบเดิมไปสู่ ระบบใหม่ ซึ่ ง
รหัสที่ทาํ การโอนเสร็ จสิ้ นแล้วคือ 50 ส่ วนรหัส 51 – 54 นั้น ยังอยูใ่ นช่วงของการนําข้อมูลเข้า ถ้ามีนกั ศึกษามาถามให้แจ้งตามนี้ได้
5.10 การจัดทําของที่ระลึกของสํ านักฯ เพิม่ เติม
ประธานฯ แจ้งเรื่ องการจัดทําของที่ระลึกของสํานักฯ เพิ่มเติม ซึ่ งของเดิมที่จดั ทําไว้มีจาํ นวนน้อยและไม่เพียงพอ
โดยเสนอให้เป็ นกระเป๋ า ประมาณ 8,000 ใบ เพื่อมอบให้เป็ นของที่ระลึกสําหรับมอบให้บุคลหรื อหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 10.30 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์ ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

