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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การใช้ สารเสพติดผสมลงเครื่องดืม่
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การใช้สารเสพติ ดผสมลงในเครื่ องดื่ ม ซึ่ งจะต้องมี การตรวจตราให้มากยิ่งขึ้น โดยแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจเข้ามาพร้อมคุยกับนิสิตนักศึกษา หรื อการจัดอบรมถ้านิสิตต้องการที่จะเลิกอย่างถาวรซึ่งขอให้อาจารย์พรธิภาเป็ นผูด้ ูแล
พร้อมกระตุน้ ให้ว่าที่ร้อยโทบัญญัติจดั ทําเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ไอ หรื อสารเสพติดอื่นที่นาํ มาผสมกับเครื่ องดื่ม
ประเภทต่าง ๆ ที่ ให้โทษเมื่ อเวลาเสพเข้าไปเป็ นจํานวนมากๆ อย่างต่อเนื่ อง โดยอาจารย์พรธิ ภาเสริ มในเรื่ องนี้ ว่า เมื่ อเวลาที่ นิสิต
นักศึกษามีอาการมึนเมาได้มีการทําลายข้าวของทางราชการทําให้ได้รับความเสี ยหายด้วย
1.2 การเล่ นการพนันของนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจับกลุ่มเล่นการพนันของนิ สิตนักศึกษาตามอาคารต่าง ๆ โดยในวันศุกร์ ที่ผ่านมา ท่าน
อธิ การบดีได้พบเห็นเหตุการณ์นิสิตนักศึกษาจับกลุ่มเล่นการพนันและมีการนําอุปกรณ์ต่อพ่วงสายไฟฟ้ าจากอาคารเรี ยนด้านข้าง ซึ่ ง
ประธานฯ ได้ประสานงานกับอาจารย์ธีรถวัลย์แจ้งเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเข้ามานําตัวไป ซึ่ งเป็ นนิสิตนักศึกษากลุ่มเดิม พร้อมนี้ได้มอบหมาย
ให้ว่าที่ร้อยโทบัญญัตินาํ ป้ ายไปติ ดว่าห้ามเข้าและนําอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเก็บที่สํานักฯ โดยด่ วน และจะนัดประชุ มกับสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องอีกครั่ง
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 23/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การอบรมผู้นํานักศึกษา รุ่นที่ 1
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การอบรมผูน้ าํ นักศึกษา รุ่ นที่ 1 ผ่านไปด้วยความเรี ยบร้อยดี โดยมอบหมายให้ฐิติวจั น์และ
นายกรภัทร์ ช่วยกันสรุ ปภาพกิจกรรมให้เรี ยบร้อย
3.2 การอบรมผู้นํานิสิต รุ่นที่ 22
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การอบรมผูน้ าํ นิ สิต รุ่ นที่ 22 ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ค่ายศรี สวาท อ.ปากช่ อง จ.
นครราชสี มา โดยรถจะออกเวลา 07.00 น. ซึ่งผูท้ ี่จะเดินทางไปขอให้แจ้งชื่อได้ที่นายวิเชียรเพื่อจัดเตรี ยมที่พกั
3.3 การจัดงาน Job Fair
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงาน Job Fair ในวันปั จฉิ มนิเทศ วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนายกรภัทร์ ได้แจ้ง
เกี่ยวกับการประสานงานกับบริ ษทั วัฏฏะ ว่าจะเข้ามาคุยในเรื่ องรายละเอียดของงาน ในวันที่ 28 มกราคม 2556 นี้
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การเข้ าร่ วมอบรม
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การเข้าร่ วมอบรมโครงการอนุรักษ์พนั ธุพ์ ืชเนื่องในพระราชดําริ ฯ ระหว่างวันที่ 29 – 30
มกราคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมฯ ลําตะคลอง
5.2 การรื้อของช่ องทางระหว่ างอาคารเรียน และงานอืน่ ๆ
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การรื้ อสิ่ งของต่าง ๆ ออกจากช่องทางระหว่างอาคารที่เป็ นแหล่งมัว่ สุ มและเล่นการ
พนันของนิสิตนักศึกษา พร้อมกั้นเชือกและติดป้ ายห้ามเข้าเนื่องจากเป็ นสถานที่อนั ตรายและมีกระแสไฟฟ้ าแรงสูง พร้อมทั้งรายงาน
เรื่ องการนํานิสิตเข้าร่ วมงานสภากาชาดไทยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 เรี ยบร้อยดี โดยในตอนบ่ายจะรบกวนนายขวัญชัยขับรถไปนํา
อุปกรณ์กลับมามหาวิทยาลัยฯ และในวันที่ 26 ก.พ. – 4 มี.ค. 2556 จะมีการสอบของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 4 ชาย และ วันที่ 28 ก.พ. – 4
มี.ค. 2556 จะมีการสอบของนักศึกษาวิชาทหารปี 5 หญิง ส่ วนการจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ส่งเรื่ องไปเรี ยบร้อยแล้วและจะส่ งของใน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2556
5.3 การดูแลเรื่องยาเสพติด
อาจารย์พรธิภา แจ้งเรื่ อง การดูแลเรื่ องยาเสพติดและการพนันต่าง ๆ โดยไม่อยากให้วา่ ที่ร้อยโทบัญญัติไปเพียง
ลําพัง ควรมีเจ้าหน้าที่คนอื่นไปด้วยเพื่อความปลอดภัย
5.4 การรับบริ จาคโลหิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรับบริ จาคโลหิต โดยได้มอบหมายให้นายวิเชียรและศูนย์เวชศึกษาป้ องกันประสานงาน
เกี่ยวกับการติดต่อเรื่ องโรงพยาบาลที่จะทําการรับบริ จาคโลหิต รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
เลิกประชุมเวลา 11.04 น.
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