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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การออกค่ ายหรือการทํากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การออกค่ายหรื อกิ จกรรมนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่ว่าจะเป็ นคณะหรื อสาขาวิชาจัดโดยแนว
ปฏิบตั ิจะต้องมีอาจารย์ไปด้วยทุกครั้ง ซึ่ งถ้ามีนิสิตสาขาใดออกไปร่ วมกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ผา่ นมามีนิสิตบาง
สาขาวิชาได้ออกไปทํากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยและไม่มีอาจารย์ไปด้วยซึ่งจะต้องเรี ยกนิสิตดังกล่าวมาสอบสวนต่อไป
1.2 การเข้ าร่ วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยจากสํ านักงานตรวจเงินแผ่ นดิน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. จะต้องเข้าร่ วมประชุมการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การตรวจสอบวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ของหน่ วยงานต่าง ๆ กับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสรุ ปผลการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่จะต้องทําการแก้ไขต่อไป
1.3 การประชุมเพือ่ รับทราบแนวปฏิบัติของท่ านอธิการบดีต่อสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบตั ิของท่านอธิการบดีต่อสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ในวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. โดยรศ.ดร.บังอร รองอธิ การบดี ได้ขอพบคณะกรรมการดําเนิ นงานสํานักกิ จการนิ สิตนักศึกษา
ทั้งหมด โดยประธานให้บุคลากรนําภาระงานของทุกคนปรับให้ได้ 1 หน้ากระดาษเอ 4 เอาเข้าที่ประชุมด้วย ส่ วนงานของสํานักฯ ที่ยงั
ปิ ดไม่หมด คือการใช้ยาเสพติดและการเล่นการพนัน ส่ วนเรื่ องของห้องที่จะใช้ประชุมมอบหมายให้นายกรภัทร์ เป็ นผูด้ ูแล และนาย
สุ นทรดูแลเรื่ องการใช้เครื่ องเครื่ องวิชวลไลเซอร์ดว้ ย
1.4 การเลือกตั้งสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. จะมี การเลื อกตั้งตัวแทนสภา
คณาจารย์และข้าราชการขึ้น โดยสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษามีตวั แทนเข้าร่ วมการเลือกตั้งจํานวน 1 คน คือ นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว
โดยขอให้ทุกคนร่ วมกันไปเลือกตั้งด้วย
1.5 การเลือกตั้งนายกองค์ การบริหารนิสิตนักศึกษา ประธานสภานิสิตนักศึกษา และนายกสโมสร 4 คณะ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริ หารนิสิตนักศึกษา ประธานสภานิสิตนักศึกษา และนายกสโมสร
4 คณะ ในวันที่ 1 และวันที่ 3 มีนคม 2556 และให้จดั ทําคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยจะต้องมีตวั แทนของนิสิตของคณะ
เข้าไปอยูใ่ นคําสัง่ ด้วย
1.6 การเดินทางไปร่ วมโครงการ “แลกเปลีย่ นงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสั ญจร 2 ฝั่งโขง ครั้งที่ 3”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปร่ วมโครงการ “แลกเปลี่ยนงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจร 2 ฝั่งโขง ครั้งที่
3” ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 โดยท่านอธิการบดีจะ
เข้าพบนิสิตก่อนในเวลา 17.00 น .
1.7 การแต่ งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิ ัย ปทุมชาติพฒ
ั น์ เป็ นผุ้อาํ นวยการศูนย์ สระยายโสม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ท่านอธิ การบดีได้มีการแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิชยั ปทุมชาติพฒั น์ เป็ นผุอ้ าํ นวยการศูนย์
สระยายโสม

1.8 การร่ วมวางพานพุ่ม ณ วัดอรุณราชวราราม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเข้าร่ วมพิธีวางพานพุ่มในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดอรุ ณราชวราราม เวลา 07.30 น.
โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ เชิญรศ.ดร.บังอร เป็ นประธานในการวางพานพุม่
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 26 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การทําป้ ายประกาศ เรื่องการอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ไม่ เกิน 22.00 น.
ประธานฯ มอบหมายให้นายขวัญชัย ทําประกาศ เรื่ องการอยูใ่ นมหาวิทยาลัยฯ ไม่เกินเวลา 22.00 น. เพือ่ ติดประตู
หน้า และประตูหลังมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
3.2 การประชุมนิสิตกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การประชุมนิสิตกองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษาเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อย มีนิสิตเข้าประชุมประมาณ
2,500 คน โดยการนี้ได้ใช้ซีเรี ยลคียใ์ นการเช็คการเข้าร่ วมประชุม ส่ วนกรณี ที่มีการโพสต์ขอ้ ความต่าง ๆ โดยได้เรี ยกนิสิตกลุ่มดังกล่าว
มาตักเตือนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และจะต้องหาข้อยุติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ซึ่งประธานฯ อยากให้ยดึ ตามระเบียบที่กองทุนฯ เป็ นผูก้ าํ หนด
3.3 การเขียนแผนของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเขียนแผนของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยในเดือนมีนาคม 2556 จะหาวันในการจัดทํา
แผนของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
3.4 การเตรียมงาน Job Fair
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมงาน Job Fair ซึ่งขณะนี้มีบริ ษทั ที่ติดต่อขอเข้ามาร่ วมงานแล้ว 22 บริ ษทั และจะมี
การเข้ามาดูสถานที่ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ป้ ายประชาสัมพันธ์ได้ทาํ การติดตั้งแล้ว เหลือที่สะพานลอยที่ยงั ไม่ได้ไปติด
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การเตรียมงานกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การทําปฏิทินสําหรับนิสิตเก่าและนิสิตใหม่ ซึ่งอาจจะเริ่ มเข้ามาสอบถามบ้าง โดยจะต้องดูวา่
จะนัดอย่างไร
5.2 การส่ งกีฬาสิ งห์ -ราชภัฏ คัพ เขตกรุงเทพมหานคร
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง การจัดส่ งกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาสิ งห์-ราชภัฏ คัพ เขตกรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20
– 22 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีการประสานงานกับอาจารย์สุรศักดิ์ ซึ่งจะต้องสอบถามว่าจะส่ งกีฬาประเภท
ใด และดูวา่ มีมหาวิทยาลัยอื่นเข้าร่ วมการแข่งขันกี่มหาวิทยาลัย
5.3 การใช้ ยาของนิสิต
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การใช้ยาของนิสิต โดยประธานฯ จะเรี ยกนิสิตคุยในวันนี้ เวลา 13.00 น. ซึ่งจะต้องคุยกับ
รศ.ดร.บังอร ด้วย แลจะต้องนัดนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาคุยทั้งหมด
5.4 การประชุมเกีย่ วกับการใช้ สารเสพติด
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การประชุมของปลัดกรุ งเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดประเภทยาชนิด
ต่าง ๆ ที่นาํ มาผสมกัน โดยขณะนี้ได้รอข้อมูลตอบกลับจากทางกรุ งเทพมหานครอีกครั้ง ส่ วนเรื่ องการซื้อยาตามร้านขายยาต่าง ๆ รอบ
มหาวิทยาลัยในฝั่งของห้างสรรพสิ นค้าบิ๊กซียงั มีการจําหน่ายให้อยูแ่ ละส่ วนใหญ่จะเป็ นการฝากซื้อ เสริ มเรื่ องการติดป่ ายประชาสัมพันธ์
การห้ามสูบบุหรี่ น้ นั ขณะนี้ป้ายเสร็ จแล้วเหลือเพียงติเดตามอาคารต่าง ๆ โดยประธานฯ ได้เสนอให้ทาํ บันทึกข้อความขอให้ทางงาน

อาคารสถานที่เป็ นคนติดให้และศูนย์เวชเป็ นผูช้ ้ ีสถานที่ในการติด ในส่ วนของนักศึกษาวิชาทหาร การฝึ กภาคสนามที่เหลือ 2 ผลัด
สุ ดท้าย คือ ปี 5 หญิง กับ ปี 4 ชาย ซึ่งมีระยะเวลา คือ วันที่ 26 กับ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และสิ้ นสุ ดวันที่ 4 มีนาคม 2556
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
เลิกประชุมเวลา 10.04 น.
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