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เร่ิมประชุมเวลา  09.24 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1  การออกค่ายหรือการทํากจิกรรมนอกมหาวทิยาลยั  
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การออกค่ายหรือกิจกรรมนอกมหาวิทยาลยั ท่ีไม่ว่าจะเป็นคณะหรือสาขาวิชาจดัโดยแนว

ปฏิบติัจะตอ้งมีอาจารยไ์ปดว้ยทุกคร้ัง ซ่ึงถา้มีนิสิตสาขาใดออกไปร่วมกิจกรรมนอกมหาวิทยาลยัฯ โดยเม่ือวนัศุกร์ท่ีผา่นมามีนิสิตบาง
สาขาวชิาไดอ้อกไปทาํกิจกรรมนอกมหาวทิยาลยัและไม่มีอาจารยไ์ปดว้ยซ่ึงจะตอ้งเรียกนิสิตดงักล่าวมาสอบสวนต่อไป 

1.2  การเข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบวสัดุครุภัณฑ์ของมหาวทิยาลยัจากสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  ในวนัจนัทร์ท่ี  18 กมุภาพนัธ์ 2556 เวลา 10.00 น. จะตอ้งเขา้ร่วมประชุมการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

การตรวจสอบวสัดุและครุภณัฑข์องหน่วยงานต่าง ๆ กบัสาํนกังานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและช้ีแจงรายละเอียด
ต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งทาํการแกไ้ขต่อไป 

1.3   การประชุมเพือ่รับทราบแนวปฏิบัติของท่านอธิการบดต่ีอสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบติัของท่านอธิการบดีต่อสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา ในวนัท่ี 

19 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลา 13.00 น. โดยรศ.ดร.บงัอร รองอธิการบดี ไดข้อพบคณะกรรมการดาํเนินงานสํานกักิจการนิสิตนักศึกษา
ทั้งหมด โดยประธานให้บุคลากรนาํภาระงานของทุกคนปรับใหไ้ด ้1 หนา้กระดาษเอ 4 เอาเขา้ท่ีประชุมดว้ย ส่วนงานของสาํนกัฯ ท่ียงั
ปิดไม่หมด คือการใชย้าเสพติดและการเล่นการพนนั ส่วนเร่ืองของห้องท่ีจะใชป้ระชุมมอบหมายให้นายกรภทัร์เป็นผูดู้แล และนาย
สุนทรดูแลเร่ืองการใชเ้คร่ืองเคร่ืองวชิวลไลเซอร์ดว้ย 

1.4   การเลอืกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. จะมีการเลือกตั้งตวัแทนสภา

คณาจารยแ์ละขา้ราชการข้ึน โดยสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษามีตวัแทนเขา้ร่วมการเลือกตั้งจาํนวน 1 คน คือ นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั 
โดยขอใหทุ้กคนร่วมกนัไปเลือกตั้งดว้ย 

1.5   การเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตนักศึกษา ประธานสภานิสิตนักศึกษา และนายกสโมสร 4 คณะ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารนิสิตนกัศึกษา ประธานสภานิสิตนกัศึกษา และนายกสโมสร 

4 คณะ ในวนัท่ี 1 และวนัท่ี 3 มีนคม 2556  และใหจ้ดัทาํคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยจะตอ้งมีตวัแทนของนิสิตของคณะ
เขา้ไปอยูใ่นคาํสัง่ดว้ย 

1.6   การเดนิทางไปร่วมโครงการ “แลกเปลีย่นงานกจิกรรมและวฒันธรรมสัญจร 2 ฝ่ังโขง คร้ังที่ 3” 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  การเดินทางไปร่วมโครงการ “แลกเปล่ียนงานกิจกรรมและวฒันธรรมสัญจร 2 ฝ่ังโขง คร้ังท่ี 

3”  ณ มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวา่งวนัท่ี 21 – 24 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยท่านอธิการบดีจะ
เขา้พบนิสิตก่อนในเวลา 17.00 น . 

1.7   การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัิย  ปทุมชาติพฒัน์ เป็นผุ้อาํนวยการศูนย์สระยายโสม 
ประธานฯ แจง้เร่ือง ท่านอธิการบดีไดมี้การแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารยว์ิชยั  ปทุมชาติพฒัน์ เป็นผุอ้าํนวยการศูนย์

สระยายโสม  
 
 



1.8   การร่วมวางพานพุ่ม ณ วดัอรุณราชวราราม 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเขา้ร่วมพิธีวางพานพุ่มในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2556  ณ วดัอรุณราชวราราม เวลา 07.30 น. 

โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวนิ เชิญรศ.ดร.บงัอร เป็นประธานในการวางพานพุม่  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 26 โดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การทําป้ายประกาศ เร่ืองการอยู่ในมหาวทิยาลยัฯ ไม่เกนิ 22.00 น. 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายขวญัชยั ทาํประกาศ เร่ืองการอยูใ่นมหาวทิยาลยัฯ ไม่เกินเวลา 22.00 น. เพือ่ติดประตู

หนา้ และประตูหลงัมหาวทิยาลยัฯ ดว้ย 
3.2   การประชุมนิสิตกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การประชุมนิสิตกองทุนกูย้มืเพือ่การศึกษาเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อย มีนิสิตเขา้ประชุมประมาณ 

2,500 คน โดยการน้ีไดใ้ชซี้เรียลคียใ์นการเช็คการเขา้ร่วมประชุม ส่วนกรณีท่ีมีการโพสตข์อ้ความต่าง ๆ โดยไดเ้รียกนิสิตกลุ่มดงักล่าว
มาตกัเตือนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และจะตอ้งหาขอ้ยติุเก่ียวกบัการปฏิบติั ซ่ึงประธานฯ อยากใหย้ดึตามระเบียบท่ีกองทุนฯ เป็นผูก้าํหนด 

3.3 การเขียนแผนของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเขียนแผนของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา โดยในเดือนมีนาคม 2556 จะหาวนัในการจดัทาํ

แผนของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา 
3.4 การเตรียมงาน Job Fair  
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง การเตรียมงาน Job Fair ซ่ึงขณะน้ีมีบริษทัท่ีติดต่อขอเขา้มาร่วมงานแลว้ 22 บริษทั และจะมี

การเขา้มาดูสถานท่ีในวนัพธุท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 ป้ายประชาสมัพนัธ์ไดท้าํการติดตั้งแลว้ เหลือท่ีสะพานลอยท่ียงัไม่ไดไ้ปติด 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
ไม่มี 

 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  
5.1 การเตรียมงานกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การทาํปฏิทินสาํหรับนิสิตเก่าและนิสิตใหม่ ซ่ึงอาจจะเร่ิมเขา้มาสอบถามบา้ง โดยจะตอ้งดูวา่

จะนดัอยา่งไร 
5.2 การส่งกฬีาสิงห์-ราชภัฏ คพั เขตกรุงเทพมหานคร 
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง การจดัส่งกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาสิงห์-ราชภฏั คพั เขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 20 

– 22 มีนาคม 2556 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยมีการประสานงานกบัอาจารยสุ์รศกัด์ิ ซ่ึงจะตอ้งสอบถามวา่จะส่งกีฬาประเภท
ใด และดูวา่มีมหาวทิยาลยัอ่ืนเขา้ร่วมการแข่งขนัก่ีมหาวทิยาลยั 

5.3 การใช้ยาของนิสิต 
นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง การใชย้าของนิสิต โดยประธานฯ จะเรียกนิสิตคุยในวนัน้ี เวลา 13.00 น. ซ่ึงจะตอ้งคุยกบั

รศ.ดร.บงัอร ดว้ย แลจะตอ้งนดันิสิตสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งมาคุยทั้งหมด 
5.4 การประชุมเกีย่วกบัการใช้สารเสพตดิ 
วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง การประชุมของปลดักรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัการใชส้ารเสพติดประเภทยาชนิด   

ต่าง ๆ ท่ีนาํมาผสมกนั โดยขณะน้ีไดร้อขอ้มูลตอบกลบัจากทางกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง ส่วนเร่ืองการซ้ือยาตามร้านขายยาต่าง ๆ รอบ
มหาวทิยาลยัในฝ่ังของหา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซียงัมีการจาํหน่ายใหอ้ยูแ่ละส่วนใหญ่จะเป็นการฝากซ้ือ เสริมเร่ืองการติดป่ายประชาสมัพนัธ์
การหา้มสูบบุหร่ีนั้น ขณะน้ีป้ายเสร็จแลว้เหลือเพียงติเดตามอาคารต่าง ๆ โดยประธานฯ ไดเ้สนอใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอใหท้างงาน



อาคารสถานท่ีเป็นคนติดใหแ้ละศนูยเ์วชเป็นผูช้ี้สถานท่ีในการติด ในส่วนของนกัศึกษาวชิาทหาร การฝึกภาคสนามท่ีเหลือ 2 ผลดั
สุดทา้ย คือ ปี 5 หญิง กบั ปี 4 ชาย ซ่ึงมีระยะเวลา คือ วนัท่ี 26 กบั วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ และส้ินสุดวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ประชุมคร้ังต่อไป  วนัท่ี 26  กมุภาพนัธ์ 2556 

เลกิประชุมเวลา 10.04 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


