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ผู้เข้ าประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, นางสาวชื่นชีวนิ พลายบัว,นางสาวอัญชลี โพธยารมย์,นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, ,นายอดิศร เนียมแก้ว,
นายขวัญชัย ช้างเกิด, นายกรภัทร์ งอกจันทึก, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายฐิติวจั น์ กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์,อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวพรธิภา ไกรเทพ, นายวิเชียร
ทุวลิ า
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การเข้ าร่ วมโครงการเปิ ดนิทรรศการ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ท่านอธิ การบดีได้มอบหมายให้สาํ นักฯ จัดหานิ สิต จํานวน 1,000 คน เพื่อเข้าร่ วมโครงการ
เปิ ดนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่ โลก” ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี ในวัน
ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 โดยมีรถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 07.00 น.
1.2 การเดินทางไปราชการของบุคลากร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดิ นทางไปราชการของบุคลากรในระหว่างวันที่ 8 – 10 มี นาคม 2556 โดยแบ่งเป็ น
โครงการค่ายอาสาของชมรมกระดานดํา ณ โรงเรี ยนวัดจําปา จ.สุ พรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินกับนางสาวนัทธี เป็ นผูด้ ูแล
โครงการค่ายสื บสานงานสโมสร ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ หาดทรายทอง รี สอร์ ท จ.จันทบุรี มอบหมายให้นาย
วิเชียร นายกรภัทร์ และนายฐิติวจั น์ เป็ นผูด้ ูแล และในวันที่ 10 มีนาคม 2556 จะมีการทําความสะอาดสนามฟุตบอลด้วย
1.3 การเดินทางไปราชการเพือ่ มอบงานขององค์ การบริหารนิสิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมนิสิตองค์การบริ หารนิสิตและคณะกรรมการในการส่ งมอบ
งาน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา และโรงงานผลิตไฟฟ้ าลําตะคลอง โดยจะเรี ยนเชิ ญ
รองอธิการบดี ผศ.พิษณุ บางเขียว ไปในครั้งนี้ดว้ ย
1.4 การประชุมร่ วมกับสถานีตํารวจนครบาลบางยีเ่ รือ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมร่ วมกับสถานีตาํ รวจนครบาลบางยีเ่ รื อ เรื่ องการจัดกิจกรรม “Safety Zone” ในวันที่
12 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 2 โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินพลายบัว เป็ นผูป้ ระสานงานและดูแล
พร้อมกับประสานงานกับรองคณบดีทุกคณะด้วย
1.5 การแต่ งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การแต่งตั้งผูช้ ่วยอธิการบดี ซึ่งในขณะนี้ได้แต่งตั้งเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีการถอดถอน
ตําแหน่งของผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ และรองคณบดี จํานวน 2 ท่าน เพื่อแต่งตั้งขึ้นเป็ นรองอธิการบดีดว้ ย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 28 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 ผลการเลือกตั้งนายกองค์ การบริหารนิสิต สภานิสิต นายกสโมสร4 คณะ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริ หารนิสิต สภานิสิต นายกสโมสร4 คณะ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2556 ที่ผา่ นมา และมอบหมายให้นายสุ นทรทําบันทึกแจ้งผลท่านอธิการบดีและรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งอีกครั้ง

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 โครงการรณรงค์ สร้ างความตระหนักเรื่องเอดส์
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง โครงการรณรงค์ สร้ างความตระหนักเรื่องเอดส์ ซ่ ึ งเป็ นโครงการต่อเนื่อง โดยในวันที่
22 มีนาคม 2556 จะไปออกบูธรวบรวมผลงาน ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกระปิ โดยจะเข้าไปเริ่ มจัดในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ส่ วน
ของการฝึ กภาคสนามนั้น โดยได้มีการเดินทางไปร่ วมสังเกตการณ์กบั นายขวัญชัย ซึ่ งเป็ นพลัดสุ ดท้ายของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4
ชาย และปี 5 หญิง และมีการพบปั ญหาของนศท.ชาย จํานวน 5 คน และนศท.หญิง 2 คน ซึ่ งถูกส่ งตัวกลับเนื่องจากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ
ส่ วนอีก 1 ราย คือการสอบตกในภาคทฤษฎี แต่ไม่รู้จึงไปร่ วมฝึ กจึงต้องทําหนังสื อแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
5.2 การอบรมวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ
นายฐิติวจั น์ แจ้งเรื่ อง การอบรมพนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2556 ณ อาคาร
27 ชั้น 16 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. พร้อมรับประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร
5.3 การส่ งนักกีฬาเข้ าร่ วมกีฬาสิ งห์ ราชภัฏ
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง จากที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมในการแข่งขันกีฬาสิ งห์ราชภัฏนั้น ซึ่ งได้มีการเลื่อนการแข่งขัน
จากวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน เป็ นที่ 25 – 31 มีนาคม 2556 ซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือก 20 – 22 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม กรุ งเทพฯ และรอบมหกรรมวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 12 มีนาคม 2556
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

