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วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การเปิ ดภาคเรียนที่ 2/2554
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2554 ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ซึ่ งเป็ นการเลื่อน
เปิ ดภาคเรี ยน เนื่ อ งจากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ม หาอุ ท กภัย นํ้าท่ ว มใหญ่ ณ กรุ งเทพมหานครและจัง หวัด โดยรอบ ซึ่ งทาง
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิ ดภาคเรี ยนได้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ได้ แต่มหาวิทยาลัยติดในเรื่ องผลกระทบของการ
ลงทะเบี ยนเรี ยนในช่วงของภาคเรี ยนฤดูร้อนจึ งไม่สามารถที่ จะเปิ ดได้ตามกําหนดของกระทรวงศึ กษาธิ การ ซึ่ งบุคลากร
สามารถตรวจสอบ และให้คาํ แนะนํากับนิสิตได้จากเอกสารปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.2 การฟื้ นฟูภายหลังเหตุการณ์ มหาอุทกภัยนํา้ ท่ วม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การขอบคุณบุคลากรภายในหน่ วยงานทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ทั้งการตั้ง
ศูนย์รับบริ จาค การเดินทางไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยตามพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการออกเรี่ ยไรรับสิ่ งของบริ จาคตามสถานที่
ต่าง ๆ ครั้ งนี้ และหลังจากนี้ จะมีการฟื้ นฟูพ้ืนที่หลังเหตุการณ์น้ าํ ท่วม โดยให้องค์ การบริ หารนิสิตเป็ นศูนย์กลางในการให้
ความช่วยเหลือ ในการจัดทําโครงการหานิสิตที่มีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่ งมหาวิทยาลัยเองก็ได้ต้ งั งบประมาณ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ จํานวน 200,000 บาท สําหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิ สิตที่ออกไปให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ ดว้ ย
พร้ อมทั้งยังให้งบประมาณช่วยเหลือบุ คลกรที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว ซึ่ งจะต้องทําการยื่นเอกสารหลักฐานที่ขอรั บความ
ช่วยเหลือจากทางเขตแล้วมาด้วย
1.3 การแข่ งขันกีฬาบุคลากร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การแข่งขันกีฬาบุคลากร โดยยังไม่ทราบว่าจะเลื่อนหรื อไม่ ซึ่ งคุณมานพจะ
เดินทางไปเข้าร่ วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1.4 การวิภาคหลักสู ตร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การวิภาคหลักสู ตรเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากภายนอกซึ่ งจะต้องทํานั้น
คณะที่ได้ทาํ การวิภาคเรี ยงตามลําดับดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุ ศาสตร์ ซึ่ งคณะครุ ศาสตร์ยงั ไม่ทาํ การวิภาคหลักสูตร เนื่องจากเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารใหม่
1.5 การเข้ าร่ วมถวายสั ตย์ เพือ่ เป็ นข้ าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การนําคณะผูบ้ ริ หาร ซึ่ งประกอบด้วยรองอธิ การบดี รองคณบดี และข้าราชการ
เข้าร่ วมกิจกรรมถวายสัตย์ เพื่อเป็ นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนี ยบ
รัฐบาล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

1.6 กําหนดการบําเพ็ญกุศล ฉลองอายุวฒ
ั นมงคล 80 ปี พดระเดชพระคุณ พระเทพสุ เมธี (ไสว วฑุฒโน)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2554 เป็ นวันฉลองอายุวฒั นมงคล 80 ปี พระเดช
พระคุณ พระเทพสุ เมธี (ไสว วฑุฒโน) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรี สุริยวงศาราม ซึ่ งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักฯ ได้เชิญคณาจารย์และบุคลากรภายในสํานักฯเดินทางไปร่ วมพิธีบาํ เพ็ญกุศลดังกล่าว ณ ศาลาอํานวยสุ ข วัดศรี สุริยวง
ศาราม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โดยนํารถไปเอง
1.7 วันสมเด็จพระเจ้ าตากสิ น
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การร่ วมกิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ
ลานอนุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากดสิ นมหาราช โดยมอบหมายให้นางสาวนัทธีรับผิดชอบเรื่ องการประสานงานกับดนตรี สากล
(วงดุริยางค์) และหนังสื อเชิญท่านอธิการบดีเป็ นประธานในการวางพานพุม่
1.8 โครงการแหลง พูด อู้ เว้ า
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ฯ แจ้ง เรื่ อ ง การจัด กิ จ กรรม แหลง พูด อู้ เว้า จะจัด ในวัน ที่ 21 ธัน วาคม 2554 ณ ลาน
อนุสาวรี ยส์ มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนค) โดยจัดให้มีการตั้งร้านขายอาหารของนิ สิตนักศึกษา และชมรม
ต่าง ๆ เหมือนเดิม รวมถึง สํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาจะช่วยอาหารให้นิสิตนักศึกษาอีกทางหนึ่ ง โดยขอความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยด้วย
1.9 การเดินทางไปประชุม ณ ประเทศเพือ่ นบ้ าน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย จะเดินทาง
ไปประชุมคณะกรรมการเรี ยนร่ วมของนิสิตเพื่อนบ้าน ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีนายขวัญชัยเดินทางไปด้วย
1.10 การเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนบุคลากรเพือ่ ทําหน้ าทีใ่ นสภามหาวิทยาลัย
ผู้อ ํา นวยการสํ า นัก ฯ แจ้ง เรื่ อง ผลการเลื อ กตั้ง ตัว แทนคณาจารย์แ ละบุ ค ลากรเพื่ อ เข้า ไปทํา หน้า ที่ ใ น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ตัวแทนคณาจารย์ คือ
อาจารย์วกิ รม ศุขธนี
ตัวแทนคณะกรรมการ คือ อาจารย์สิงห์ สิ งข์ขจร
อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
นางสาวบุญถึง สัมมาโภชน์
1.11 งานเลีย้ งฉลองปี ใหม่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง งานเลี้ยงฉลองปี ใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยในที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานจัดทําอาหารเอง ซึ่ งได้มอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
1.12 การยกเว้ นค่ าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2 /2554
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ได้ลงความเห็นเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือนิ สิตที่ประสบเหตุอุทกภัยนํ้าท่วม โดยยกเว้นค่าหน่วยกิจ แต่ไม่เกิน 3,000 บาท สําหรับนิ สิตที่ชาํ ระค่าเทอมใน
เทอมที่ 2/2554 แต่มีขอ้ แม้วา่ จะต้องไมใช่นิสิตเก็บตกของแต่ละชั้นปี
1.13 การเลือ่ นการเดินทางไปเรียนร่ วม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเลื่อนระยะเวลาในการเดิ นทางไปเรี ยนร่ วมประเทศเพื่อนบ้านของนิ สิต
สาขาวิชา ต่าง ๆ ซึ่ งในตอนแรกจะเดินทางรอบแรกในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และได้ยา้ ยมาเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 คือ วันที่ 17 – 30 ธันวาคม 2554
กลุ่มที่ 2 คือ วันที่ 2 มกราคม – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
1.14 การเรียนการสอนนิสิตช่ วงนํา้ ท่ วม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ในขณะนี้ ย งั มี นิสิตบางส่ วนที่ ไม่ส ามารถมาเรี ยนได้เนื่ องจากนํ้าท่ วม จึ งให้
อาจารย์ผสู้ อนแต่ละสาขาวิชาผ่อนปรนให้กบั นิสิต โดยการให้งานไปทําในช่วงที่ขาดหายไป และเมื่อนิสิตมาเรี ยนได้ตามปกติ
แล้วจึงต้องตามงานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดที่ต้ งั ไว้

1.15 ธรรมนูญนิสิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ฯ แจ้งเรื่ อ ง การนําธรรมนู ญ นิ สิ ต เข้า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอํา นวยการมหาวิ ท ยาลัย
เนื่ องจากมี การเลื่ อนการนําเอกสารดังกล่าวเข้าที่ ประชุ มเพื่อทําการพิจารณาเมื่ อวันที่ 25 พฤศจิ กายน 2554 จึ งจะนําเข้าที่
ประชุมอีกครั้งในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 โดยมอบหมายให้นายสุ นทรจัดทํารู ปเล่มดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อนําเข้าที่ประชุมในวัน
ดังกล่าว
1.16 การประชุมรองคณบดี 4 คณะ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมคณะกรรมการอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย
รองอธิการบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รองผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตวิทยาลัย และรองคณบดี 4
คณะ เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของสํานักฯในภาคเรี ยนที่ 2/2554 รวมถึงกิจกรรมที่ตอ้ งเดินทางไปร่ วมพิธีถวายสัตย์ เพื่อเป็ น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ด้วย
1.17 ผลการเลือกตั้งประธานสภามหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ผลการเลือกตั้งประธานสภามหาวิทยาลัยคนใหม่ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์
พยงค์ จูฑา ซึ่ งรอคําสั่งแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการอีกครั้งหนึ่ง
1.18 ผลการตรวจประเมินของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง ผลการตรวจประเมินสาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ ยังไม่ผ่านเพียงข้อเดียวคือ ยัง
ขาด อาจารย์ในตําแหน่ง ดร.อยูจ่ าํ นวน 3 คน ซึ่ งขณะนี้กาํ ลังเปิ ดรับสมัครตําแหน่งดังกล่าวอยู่ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2554
รั บรองรายงานการประชุ มโดยมี การแก้ไข คือ ข้อ 5.3 การเตรี ยมเอกสารนักกี ฬา จากข้อความ เพื่อเบิ กเป็ น
ค่าอาหารและเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เปลีย่ นเป็ น เพื่อเบิกเป็ นค่าอาหารและค่าเดินทางสําหรับนักกีฬา
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
การเตรียมเอกสารของนักกีฬา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือกโดยไม่มีกาํ หนด พร้อมกับการส่ ง
เอกสารรอบมหกรรมด้วย และในส่ วนของการแข่งขันรอบมหกรรมนั้นได้เลื่อนออกไปเป็ นวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2555
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 ปฏิทนิ กิจกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมของภาคเรี ยนที่ 2 /2554 โดยเริ่ มจาก
- กิจกรรมวันพ่อ ให้บุคลากรใส่ สูทสี เทา และงานเริ่ มตั้งแต่เวลา 08.00 น.
- การอบรมผูน้ าํ นิสิต ได้เลื่อนออกไป โดยมอบหมายให้นายวิเชียรลองดูวนั ที่จะจัด และสอบถาม
วันว่างจากท่านรองอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง
- งานกีฬาภายใน จะจัดในวันที่ 21- - 29 มกราคม 2555 โดยพิธีเปิ ด-ปิ ดจะจัดภายในมหาวิทยาลัย
โดยมอบหมายให้ อาจารย์สุรศักดิ์ ,อาจารย์ธีรถวัลย์, นายสุ นทร, นายอดิศร และนายวิเชียร คุยกันอีกครั้งหนึ่ งในวงนอกและ
นําเข้าที่ประชุมเพื่อทําการสรุ ป ส่ วนงบประมาณที่ใช้หรื อใช้ในการตัดชุดเชียร์ลีดเดอร์น้ นั จะต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
- กิจกรรมเดินเพื่อสุ ขภาพ มอบอาจารย์สุรศักดิ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ และนายวิเชียร ประชุมกับนิ สิต
เพื่อทําการวางแผนการจัดกิจกรรมและสรุ ปผลของกิจกรรมดังกล่าว
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การที่รถยนต์ส่วนราชการไปเชี่ยวชนมาและยังไม่ได้ทาํ การซ่ อมแซม เนื่องจากบริ ษทั
อยู่ในช่ วงของนํ้าท่วม ซึ่ งเมื่ อนํ้าลดจะนําตรวจสภาพและซ่ อมแซมตามลําดับ โดยต่อไปในการขอใช้รถจะต้องมี การแจ้ง
ล่วงหน้า 1 วัน และทําหนังสื อเพื่อเป็ นหลักฐานให้เรี ยบร้ อยพร้ อมรั บกุญแจในช่วงเช้าของวันที่ ขอใช้ และขอให้ช่วยกัน
ประหยัดนํ้ามัน และเมื่อใช้รถเสร็ จแล้วให้คืนกุญแจที่ผอู้ าํ นวยการสํานัก หรื อรองผูอ้ าํ นวยการสํานัก และสุ ดท้ายเมื่อขอใช้ รถ
แล้วให้ลงเลขไมค์ดว้ ยทุกครั้ง
5.2 กําหนดการเซ็นสั ญญา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง เนื องจากเหตุน้ าํ ท่วมทําให้ตอ้ งเลื่อนการเซ็นสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่ งมีนิสิตที่จะ
เข้ารับการเซ็นสัญญารายใหม่ จํานวน 437 ราย และรายเก่า 4,500 ราย ทําให้ตอ้ งย้ายมารับเซ็นสัญญา ระหว่างวันที่ 14 – 26
ธันวาคม 2554
5.3 การดําเนินการนัดนิสิตเพือ่ สั มภาษณ์ การสมัครทํางานพิเศษ
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การดําเนิ นการโทรศัพท์ตามนิ สิตที่ได้ลงสมัครทํางานพิเศษกับทางสํานักฯไว้ โดย
จะทําการสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสุ ริยะ 1 ประกาศรายชื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และ
อบรมก่อนการเริ่ มทํางานในวันที่ 18 ธันวาคม 2554
5.4 งานทีร่ ับผิดชอบและกิจกรรมวันเอดส์ โลก
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เวชศึกษาป้ องกันและงานที่รับผิดชอบ
- ขอบคุณ เกี่ยวกับงานบรรพชาอุปสมบท และขออนุโมทนาบุญให้กบั ทุกท่าน
- นิ สิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมที่ทาํ การบวชด้วยเป็ นนิ สิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุทะเลาะวิวาทกับ
นิสิตสาขาวิชาดนตรี สากล โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้มอบหมายให้วา่ ที่ร้อยโทบัญญัตินาํ นิสิตดังกล่าวมาพบเพื่อพูดคุยก่อนที่
จะดําเนินการพิจารณาลดคะแนนความประพฤติหรื อเพิ่มกิจกรรม
- ในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2554 โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ ได้ฝากให้อาจารย์พรธิ ภา ช่วย
ดูแลด้วย
- การสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 4 และชั้นปี ที่ 5
- วันที่ 30 ธันวาคม 2554 จะเดินทางไปประชุมเรื่ องการฝึ กภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารกับ
ว่าที่ร้อยตรี ปุญณัติ
5.5 การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การมอบเอกสารงบประมาณปี 2555 ให้กบั งานอนามัย และศูนย์เวชศึกษาป้ องกันเป็ นที่
เรี ยบร้อยและสามารถใช้งบประมาณดังกล่าวได้แล้ว
5.6 ทุนนิสิตพิการและการประกันคุณภาพ
นางสาวชื่นชีวนิ แจ้งเรื่ อง
- การติ ด ตามนิ สิ ต พิ ก ารทั้ง หมด เพื่ อ ทํา การส่ ง เอกสารใบลงทะเบี ย นเรี ย นให้กับ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อตรวจสอบและโอนเงิน
- การรับเงินหรื อการส่ งเอกสารเพื่อทําการขอยืน่ ประกันอุบตั ิเหตุของนิสิต โดยจะมีการให้นิสิตลง
ชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
- การเตรี ยมจัดทําประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
5.7 งบประมาณเงินกีฬา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง งบประมาณเงินกีฬาที่มียอดเงินฝากถอนคืนอยูท่ ี่กองนโยบายและแผน ซึ่ งจะต้องนํามาเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนั้น ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ จะเป็ นผูไ้ ปสอบถามให้อีกครั้งหนึ่ง
5.8 การประชุม MIS/ERP
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง

- การเข้าอบรมระบบ MIS ที่ เกี่ ยวข้อ งกับงานกองทุ นทุ กประเภทนั้น โดยมี นางสาวชื่ นชี วิน,
นางสาวณัฐวรรณ์, นายสุ นทร, นายอดิศร, นายขวัญชัย เข้าร่ วมอบรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ สํานักคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
เรื่ องห้องสําหรับการอบรมจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง ส่ วนระบบของ ERP เรื่ องการจัดซื้ อ/จัดจ้าง มีปัญหามากที่สุด
- การได้รับโทรศัพท์จากผูป้ กครองเกี่ยวกับการสอบถามเรื องการเปิ ดภาคเรี ยนของนิ สิตทําให้รับรู้
ว่ามหาวิทยาลัยเปิ ดภาคเรี ยนแล้วตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2554
- การจัดทําเว็บไซต์ของสถานี ตาํ รวจนครบาลบางยี่เรื อเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยการให้
นิสิตไปเก็บข้อมูล 3 วัน ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ เสริ ม เรื่ องการจะให้ค่าดําเนินการกับนิสิตที่ไปช่วยงาน
- ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิ ดภาคเรี ยนอยากให้ช่วยกันเป็ นหูเป็ นตาให้กบั ทางสถานี ตาํ รวจใน
เรื่ องของร้านเหล้าบริ เวณรอบมหาวิทยาลัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ เสริ มเรื่ อง การจะไปมอบกระเช้าปี ใหม่ให้กบั สถานี ตาํ รวจ
โดยอาจจะเป็ นอาทิตย์ถดั ไป
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 10.40 น.
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

