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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดหาแม่ บ้านประจําชั้น 3
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดหาแม่บา้ นประจําชั้น 3 เนื่ องจากแม่บา้ นอาคาร 1 ชั้น 3 ได้ลาออกไป จํานวน 1 คน
โดยได้มอบหมายให้นายวิเชียรประสานกับคุณวรรณดีในการจัดหาแม่บา้ นเพิ่มเติม
1.2 การเดินทางไปร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม โดยสอบถามความ
คืบหน้าจากนายสุ นทรเกี่ยวกับการเดินทางและกําหนดการแข่งขัน ร่ วมถึงการร่ วมพิธีเปิ ดในครั้งนี้ ดว้ ย ซึ่ งนายสุ นทรแจ้งว่า รถจะออก
ในวันที่ 8 มกราคม 2556 และจะเข้าพักที่ ปาล์มวิว รี สอร์ ท ห่ างจากสถานที่จดั การแข่งขัน 15 กิ โล การแข่งขันทุกประเภทกี ฬาจะ
สิ้ นสุ ดในวันที่ 18 มกราคม 2556 ส่ วนกีฬาบางประเภทที่แข่งเสร็ จแล้วอาจกลับมาก่อน ในการเข้าร่ วมแข่งขันครั้งนี้ได้มีการหักค่ามัดจํา
เกี่ ยวกับระเบียบที่ทางงานกี ฬาตั้งขึ้น เมื่อปฏิบตั ิตามระเบียบจะได้รับเงินคืนทั้งหมด และในวันที่ 7 มกราคม 2556 จะมีการประชุ ม
นักกีฬา โดยท่านอธิการบดีจะมาเป็ นประธานในการให้โอวาทแก่นกั กีฬาทุกคน เวลา 16.00 น. ด้วย
1.3 การใช้ สถานที่ในการจัดงานเลีย้ งของสถานีตํารวจ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การขอใช้สถานที่ในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วนั ปี ใหม่และรับตําแหน่งของสถานีตาํ รวจนคร
บาลบางยีเ่ รื อ และสถานีตาํ รวจตลาดพลู ในวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูป้ ระสานเรื่ องการ
แสดง ดนตรี ฯลฯ และมอบหมายให้บุคลากรที่เหลือคอยดูแลความเรี ยบร้อยภายในงานด้วย ซึ่ งในงานจะมีการเชิญ พล.ต.ท. คํารณวิทย์
ธูปกระจ่าง มาด้วย
1.4 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย โดยจะมีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ ง
การประชุมครั้งล่าสุ ดมีหลายเรื่ องที่จะต้องดําเนิ นการปรับปรุ ง คือ ภูมิทศั น์ของมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่ งในที่น้ ี มีเรื่ องของการปรับกรอบ
อัตรากําลังใหม่ที่จะต้องนําอัตรากําลังของอาจารย์เข้าไปด้วย และจะต้องส่ งในวันที่ 7 มกราคม 2556 นี้
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดกิจกรรมวันเจ้ าพ่อ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมวันเจ้าพ่อ โดยสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษารับเรื่ องการแสดงที่นิสิตจะมาแสดง
ในวันงาน เวที เครื่ องเสี ยง ซึ่ งฝากให้นายฐิ ติวจั น์เป็ นผูป้ ระสานงานเกี่ยวกับการใช้เครื่ องเสี ยง โดยมอบหมายให้นายวิเชี ยรเป็ นเลขา
และในเช้าวันที่ 19 มกราคม 2556 นั้น จะมีการพวงมาลาและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อในตอนเช้าด้วย และมอบหมายให้นางสาวนัทธีทาํ
แผนผังขบวนนําเข้าที่ประชุมรองคณบดีดว้ ย

3.2 การจัดงานเดินเพือ่ สุ ขภาพ ครบรอบ 117 ปี สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค)
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงานเดินเพื่อสุ ขภาพ โดยปี นี้ให้ใช้ชื่องานว่า “เดินเพื่อสุ ขภาพ 130 ปี พิราลัย ร้อยดวงใจ
ลูกสุ ริยะ” ในวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยมีการออกกําลังกายด้วยแอโรบิคเพื่อทําการวอล์มร่ างกายก่อนออกเดิน การแต่งกายให้ใส่ เสื้ อ
สี ขาวของอาจารย์ที่ปรึ กษา และมอบหมายให้นางสาวชื่ นชี วินดูแลเรื่ องการประสานงานกับตํารวจและทําป้ ายประชาสัมพันธ์แจ้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษา มอบหมายให้นางสาวนัทธี ดูแลเรื่ องการจัดตุ๊กตา จํานวน 80 ตัว มอบหมายให้นายสุ นทรดูแลเรื่ องของที่ระลึก โดย
อาจารย์สุรศักดิ์ได้เสนอให้มีการแจกของที่ระลึกก่อนการออกเดินด้วย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การทําป้ ายประชาสั มพันธ์ งดสู บบุหรี่ติดอาคาร และการนํานิสิตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วัดพระบาทนํา้ พุ
อาจารย์พรธิภา แจ้งเรื่ อง การทําป้ ายประชาสัมพันธ์การงดสูบบุหรี่ เพือ่ ติดตามอาคารต่าง ๆ จํานวน 30 ป้ าย ซึ่งอยู่
ระหว่างการดําเนินการ โดยใช้คาํ ว่า “อาคารนี้ปลอดบุหรี่ ” และจะทําป้ ายประชาสัมพันธ์อีก 2 ป้ าย คือ ป้ าย “มหาวิทยาลัยนี้ปลอดบุหรี่ ”
และ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จะนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ วัดพระบาทนํ้าพุ โดยมีนิสิตศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน ตัวแทนสโมสร และ
นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุ ขด้วย
5.2 การประสานงานเกีย่ วกับทุนการศึกษาที่จะมอบให้ ในวันเจ้ าพ่อ
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง ขณะนี้กาํ ลังประสานงานเกี่ยวกับรายชื่อนิสิตที่จะเข้ารับทุนการศึกษา ในวันที่ 19 มกราคม
2556 กับสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน และโรงเรี ยนประถมสาธิตอยู่
5.3 การเข้ าร่ วมกิจกรรมวันเด็กสภากาชาดไทย
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง หลังจากเสร็ จสิ้ นภารกิจงานเดินเพื่อสุ ขภาพแล้ว จะเดินทางไปดูแลนิสิตศูนย์เวชที่ไป
เข้าร่ วมกิจกรรมวันเด็กกับสภากาชาดไทย โดยให้นิสิตที่จะไปเข้าร่ วมกิจกรรมใส่ เสื้ อม่วง ซึ่งประธานฯได้มอบหมายในการดูแลนิสิต
ให้แต่งกายให้เรี ยบร้อย เนื่องจากถือว่าไปทําชื่อเสี ยงให้มหาวิทยาลัยด้วย
5.4 การลงนามในเอกสารยืนยันแบบคําขอกู้ของนิสิตกองทุนกู้ยมื ฯ
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การลงนามในเอกสารแบบยืนยันคําขอกูข้ องนิสิตกองทุนกูย้ มื ฯ ซึ่งมีการประสานงานกัน
ผิดพลาดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารที่จะต้องลงนามเอกสาร โดยประธานฯได้ช้ ีแจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมทราบ และให้วางแผน
ไว้สาํ หรับปี หน้าด้วย
5.5 การเตรียมงานเกีย่ วกับแผนและงานประกันคุณภาพ ปี 2555 และงานประกันอุบัตเิ หตุ
นางสาวชื่นชีวนิ แจ้งเรื่ อง การให้บุคลากรภายในสํานักฯ เริ่ มดําเนินการจัดเตรี ยมแผนและเอกสารงานประกัน
คุณภาพ โดยให้ยดึ ข้อมูลตามเอกสารคู่มือของมหาวิทยาลัยที่จดั ให้ และให้นาํ เอกสารหลักฐานเดิมมาปรับปรุ งแก้ไขด้วย และอีกเรื่ องคือ
งานประกันอุบตั ิเหตุของนิสิตนักศึกษา ในปี 2555 ที่ผา่ นมา มีนิสิตนักศึกษาเสี ยชีวติ เป็ น 10 ราย ซึ่งได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนต่อไป
5.6 การใช้ รถยนต์ ราชการ
นายฐิติวจั น์ แจ้งเรื่ อง การใช้งานรถยนต์ในราชการไม่มีปัญหา การดําเนินงานเรี ยบร้อยดี
5.7 การจัดตารางงานวันเจ้ าพ่อ, โครงการอบรมผู้นํานักศึกษาภาคพิเศษ และโครงการอบรมผู้นํานิสิตภาคปกติ
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การจัดงานในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2556 ได้จดั ตารางไว้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เหลือเพียง
การคุยกับมหาวิทยาลัยให้เรี ยบร้อยอีกครั้ง ซึ่งยังติดปั ญหาเรื่ องเวลาอยู่ และในวันที่ 20 , 25 – 26 มกราคม 2556 จะมีโครงการอบรม
ผูน้ าํ นักศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งการอบรมจะแบ่งเป็ น 2 รอบ คือ วันที่ 20 มกราคม 2556 จะมีการอบรมที่มหาวิทยาลัย และในวันที่ 25 – 26
มกราคม 2556 จะจัดอบรมที่แหลมผักเบี้ย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ส่ วนโครงการอบรมผูน้ าํ นิสิตภาคปกติน้ นั จะจัดในวันที่ 1 – 3
กุมภาพันธ์ 2556 ณ เขาใหญ่
5.8 การเลือกตั้งนายกองค์ การ ประธานสภา นายกสโมสร ภาคปกติและภาคพิเศษ และงานอืน่ ๆ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเลือกตั้งนายกองค์การ ประธานสภา นายกสโมสร ภาคปกติจะจัดขึ้นวนวันที่ 1 มีนาคม
2556 และภาคพิเศษ ในวันที่ 3 มีนาคม 2556 และงานอื่น ๆ เช่น การจัดงาน Job fair จะจัดขึ้น ในวันที่ 5- 6 มีนาคม 2556 (อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ส่ วนเรื่ องการเตรี ยมงานพระราชทานปริ ญญาบัตรอาจจะเป็ นช่วง มีนาคม 2556

5.9 กุญแจสํ าหรับล็อคประตูห้องนํา้ อาจารย์
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การเปลี่ยนกุญแจห้องนํ้า เนื่องจากมีนิสิตเข้ามาใช้หอ้ งนํ้าอาจารย์ โดยไม่มีการล็อคกุญแจ
เพราะแม่กญ
ุ แจหายไป จึงขอให้ช่วยกันหาถ้าไม่เจอให้จดั หามาใหม่โดยเร็ ว
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 14 มกราคม 2556
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

