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ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ์, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี   
โพธยารมย,์ นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟู, นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, นายบญัญติั  
เสกนาํโชค, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก, นายฐิติวจัน์  ก่ิงแกว้เจริญรัตน์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง 
เร่ิมประชุมเวลา  09.15 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การจัดหาแม่บ้านประจําช้ัน 3 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัหาแม่บา้นประจาํชั้น 3  เน่ืองจากแม่บา้นอาคาร 1 ชั้น 3 ไดล้าออกไป จาํนวน 1 คน  

โดยไดม้อบหมายใหน้ายวเิชียรประสานกบัคุณวรรณดีในการจดัหาแม่บา้นเพิ่มเติม 
1.2  การเดนิทางไปร่วมการแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยัฯ คร้ังที่ 40 รอบมหกรรม   
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัฯ คร้ังท่ี 40 รอบมหกรรม โดยสอบถามความ

คืบหนา้จากนายสุนทรเก่ียวกบัการเดินทางและกาํหนดการแข่งขนั ร่วมถึงการร่วมพิธีเปิดในคร้ังน้ีดว้ย ซ่ึงนายสุนทรแจง้วา่ รถจะออก
ในวนัท่ี 8 มกราคม 2556 และจะเขา้พกัท่ี ปาล์มวิว รีสอร์ท   ห่างจากสถานท่ีจดัการแข่งขนั 15 กิโล การแข่งขนัทุกประเภทกีฬาจะ
ส้ินสุดในวนัท่ี 18 มกราคม 2556 ส่วนกีฬาบางประเภทท่ีแข่งเสร็จแลว้อาจกลบัมาก่อน ในการเขา้ร่วมแข่งขนัคร้ังน้ีไดมี้การหกัค่ามดัจาํ
เก่ียวกบัระเบียบท่ีทางงานกีฬาตั้งข้ึน เม่ือปฏิบติัตามระเบียบจะไดรั้บเงินคืนทั้งหมด และในวนัท่ี 7 มกราคม 2556 จะมีการประชุม
นกักีฬา โดยท่านอธิการบดีจะมาเป็นประธานในการใหโ้อวาทแก่นกักีฬาทุกคน เวลา 16.00 น. ดว้ย 

1.3  การใช้สถานท่ีในการจัดงานเลีย้งของสถานีตํารวจ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การขอใชส้ถานท่ีในการจดังานเล้ียงสังสรรคว์นัปีใหม่และรับตาํแหน่งของสถานีตาํรวจนคร

บาลบางยีเ่รือ และสถานีตาํรวจตลาดพลู ในวนัท่ี 9 มกราคม 2556 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมอบหมายใหน้ายวิเชียรเป็นผูป้ระสานเร่ืองการ
แสดง ดนตรี ฯลฯ และมอบหมายใหบุ้คลากรท่ีเหลือคอยดูแลความเรียบร้อยภายในงานดว้ย ซ่ึงในงานจะมีการเชิญ พล.ต.ท. คาํรณวิทย ์ 
ธูปกระจ่าง มาดว้ย 

1.4  การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวทิยาลยั 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยั โดยจะมีการจดัประชุมเดือนละ 1 คร้ัง  ซ่ึง

การประชุมคร้ังล่าสุดมีหลายเร่ืองท่ีจะตอ้งดาํเนินการปรับปรุง  คือ ภูมิทศัน์ของมหาวิทยาลยัใหม่ ซ่ึงในท่ีน้ีมีเร่ืองของการปรับกรอบ
อตัรากาํลงัใหม่ท่ีจะตอ้งนาํอตัรากาํลงัของอาจารยเ์ขา้ไปดว้ย และจะตอ้งส่งในวนัท่ี 7 มกราคม 2556 น้ี 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1   การจัดกจิกรรมวนัเจ้าพ่อ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมวนัเจา้พ่อ โดยสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษารับเร่ืองการแสดงท่ีนิสิตจะมาแสดง

ในวนังาน เวที เคร่ืองเสียง  ซ่ึงฝากให้นายฐิติวจัน์เป็นผูป้ระสานงานเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองเสียง โดยมอบหมายให้นายวิเชียรเป็นเลขา 
และในเชา้วนัท่ี 19 มกราคม 2556 นั้น จะมีการพวงมาลาและพิธีบวงสรวงศาลเจา้พ่อในตอนเชา้ดว้ย และมอบหมายใหน้างสาวนทัธีทาํ
แผนผงัขบวนนาํเขา้ท่ีประชุมรองคณบดีดว้ย  



  
3.2   การจัดงานเดนิเพือ่สุขภาพ ครบรอบ 117 ปี สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดังานเดินเพื่อสุขภาพ โดยปีน้ีใหใ้ชช่ื้องานวา่ “เดินเพื่อสุขภาพ 130 ปี พิราลยั ร้อยดวงใจ

ลูกสุริยะ”  ในวนัท่ี 12 มกราคม 2556 โดยมีการออกกาํลงักายดว้ยแอโรบิคเพื่อทาํการวอลม์ร่างกายก่อนออกเดิน  การแต่งกายใหใ้ส่เส้ือ
สีขาวของอาจารยท่ี์ปรึกษา และมอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินดูแลเร่ืองการประสานงานกบัตาํรวจและทาํป้ายประชาสัมพนัธ์แจง้
อาจารยท่ี์ปรึกษา มอบหมายให้นางสาวนทัธีดูแลเร่ืองการจดัตุ๊กตา จาํนวน 80 ตวั มอบหมายให้นายสุนทรดูแลเร่ืองของท่ีระลึก โดย
อาจารยสุ์รศกัด์ิไดเ้สนอใหมี้การแจกของท่ีระลึกก่อนการออกเดินดว้ย 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ไม่มี 
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  

5.1 การทําป้ายประชาสัมพนัธ์งดสูบบุหร่ีติดอาคาร และการนํานิสิตเดนิทางไปศึกษาดูงาน ณ วดัพระบาทนํา้พ ุ
อาจารยพ์รธิภา แจง้เร่ือง การทาํป้ายประชาสมัพนัธ์การงดสูบบุหร่ีเพือ่ติดตามอาคารต่าง ๆ จาํนวน 30 ป้าย ซ่ึงอยู่

ระหวา่งการดาํเนินการ โดยใชค้าํวา่ “อาคารน้ีปลอดบุหร่ี”  และจะทาํป้ายประชาสมัพนัธ์อีก 2 ป้าย คือ ป้าย “มหาวทิยาลยัน้ีปลอดบุหร่ี” 
และ ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 จะนาํนกัศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ วดัพระบาทนํ้าพ ุโดยมีนิสิตศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั ตวัแทนสโมสร และ
นิสิตสาขาวชิาสาธารณสุขดว้ย 

5.2 การประสานงานเกีย่วกบัทุนการศึกษาท่ีจะมอบให้ในวนัเจ้าพ่อ 
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง ขณะน้ีกาํลงัประสานงานเก่ียวกบัรายช่ือนิสิตท่ีจะเขา้รับทุนการศึกษา ในวนัท่ี 19 มกราคม 

2556 กบัสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน และโรงเรียนประถมสาธิตอยู ่ 
5.3 การเข้าร่วมกจิกรรมวนัเดก็สภากาชาดไทย 

วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง หลงัจากเสร็จส้ินภารกิจงานเดินเพื่อสุขภาพแลว้ จะเดินทางไปดูแลนิสิตศูนยเ์วชท่ีไป
เขา้ร่วมกิจกรรมวนัเดก็กบัสภากาชาดไทย โดยใหนิ้สิตท่ีจะไปเขา้ร่วมกิจกรรมใส่เส้ือม่วง ซ่ึงประธานฯไดม้อบหมายในการดูแลนิสิต
ใหแ้ต่งกายใหเ้รียบร้อย เน่ืองจากถือวา่ไปทาํช่ือเสียงใหม้หาวทิยาลยัดว้ย 

5.4 การลงนามในเอกสารยนืยนัแบบคาํขอกู้ของนิสิตกองทุนกู้ยมืฯ 
นายขวญัชยั แจง้เร่ือง การลงนามในเอกสารแบบยนืยนัคาํขอกูข้องนิสิตกองทุนกูย้มืฯ ซ่ึงมีการประสานงานกนั

ผดิพลาดเก่ียวกบัผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งลงนามเอกสาร โดยประธานฯไดช้ี้แจงเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหท่ี้ประชุมทราบ และใหว้างแผน
ไวส้าํหรับปีหนา้ดว้ย  

5.5 การเตรียมงานเกีย่วกบัแผนและงานประกนัคุณภาพ ปี 2555 และงานประกนัอุบัตเิหตุ 
นางสาวช่ืนชีวนิ แจง้เร่ือง การใหบุ้คลากรภายในสาํนกัฯ เร่ิมดาํเนินการจดัเตรียมแผนและเอกสารงานประกนั

คุณภาพ โดยใหย้ดึขอ้มูลตามเอกสารคู่มือของมหาวทิยาลยัท่ีจดัให ้และใหน้าํเอกสารหลกัฐานเดิมมาปรับปรุงแกไ้ขดว้ย และอีกเร่ืองคือ 
งานประกนัอุบติัเหตุของนิสิตนกัศึกษา ในปี 2555 ท่ีผา่นมา มีนิสิตนกัศึกษาเสียชีวติเป็น 10 ราย ซ่ึงไดด้าํเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

5.6 การใช้รถยนต์ราชการ 
นายฐิติวจัน ์แจง้เร่ือง การใชง้านรถยนตใ์นราชการไม่มีปัญหา การดาํเนินงานเรียบร้อยดี 

5.7 การจัดตารางงานวนัเจ้าพ่อ, โครงการอบรมผู้นํานักศึกษาภาคพเิศษ และโครงการอบรมผู้นํานิสิตภาคปกต ิ
นายวเิชียร แจง้เร่ือง การจดังานในวนัท่ี 18 และ 19 มกราคม 2556 ไดจ้ดัตารางไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เหลือเพียง

การคุยกบัมหาวทิยาลยัใหเ้รียบร้อยอีกคร้ัง ซ่ึงยงัติดปัญหาเร่ืองเวลาอยู ่ และในวนัท่ี 20 , 25 – 26 มกราคม 2556 จะมีโครงการอบรม
ผูน้าํนกัศึกษาภาคพิเศษ ซ่ึงการอบรมจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ วนัท่ี 20 มกราคม 2556 จะมีการอบรมท่ีมหาวทิยาลยั และในวนัท่ี 25 – 26 
มกราคม 2556 จะจดัอบรมท่ีแหลมผกัเบ้ีย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  ส่วนโครงการอบรมผูน้าํนิสิตภาคปกตินั้น จะจดัในวนัท่ี 1 – 3 
กมุภาพนัธ์ 2556 ณ เขาใหญ่  

5.8 การเลอืกตั้งนายกองค์การ ประธานสภา นายกสโมสร ภาคปกติและภาคพเิศษ และงานอืน่ ๆ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเลือกตั้งนายกองคก์าร ประธานสภา นายกสโมสร ภาคปกติจะจดัข้ึนวนวนัท่ี 1 มีนาคม 

2556  และภาคพิเศษ ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2556  และงานอ่ืน ๆ  เช่น การจดังาน Job fair จะจดัข้ึน ในวนัท่ี 5- 6 มีนาคม 2556 (อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) ส่วนเร่ืองการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบตัรอาจจะเป็นช่วง มีนาคม 2556 



 
5.9 กญุแจสําหรับลอ็คประตูห้องนํา้อาจารย์ 

อาจารยสุ์รศกัด์ิ แจง้เร่ือง การเปล่ียนกญุแจหอ้งนํ้า เน่ืองจากมีนิสิตเขา้มาใชห้อ้งนํ้าอาจารย ์โดยไม่มีการลอ็คกญุแจ 
เพราะแม่กญุแจหายไป จึงขอใหช่้วยกนัหาถา้ไม่เจอใหจ้ดัหามาใหม่โดยเร็ว 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ประชุมคร้ังต่อไป  วนัท่ี 14 มกราคม 2556 

เลกิประชุมเวลา 10.30 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


