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ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พทุธลา, นางสาวช่ืนชีวนิ  พลายบวั,นางสาวอญัชลี  โพธยารมย,์นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟู, ,นายอดิศร  เนียมแกว้, 
นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค, นายสุนทร  ปาละพนัธ์, นายฐิติวจัน์  ก่ิงแกว้เจริญรัตน์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสมัพนัธ์,อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ, นายวเิชียร  
ทุวลิา 
เร่ิมประชุมเวลา  14.30 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1  การเข้าร่วมโครงการเปิดนิทรรศการ  
ประธานฯ แจง้เร่ือง  ท่านอธิการบดีไดม้อบหมายให้สาํนกัฯ จดัหานิสิต จาํนวน 1,000 คน เพื่อเขา้ร่วมโครงการ

เปิดนิทรรศการ “Thailand 2020 กา้วใหม่เช่ือมไทยสู่โลก” ณ ลานเอนกประสงค ์อาคารศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี ในวนั
ศุกร์ท่ี 8 มีนาคม 2556 โดยมีรถออกจากมหาวทิยาลยั เวลา 07.00 น.  

1.2  การเดนิทางไปราชการของบุคลากร  
ประธานฯ แจ้งเร่ือง  การเดินทางไปราชการของบุคลากรในระหว่างวนัท่ี 8 – 10 มีนาคม 2556 โดยแบ่งเป็น 

โครงการค่ายอาสาของชมรมกระดานดาํ ณ โรงเรียนวดัจาํปา จ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวช่ืนชีวินกบันางสาวนทัธีเป็นผูดู้แล 
โครงการค่ายสืบสานงานสโมสร คร้ังท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หาดทรายทอง รีสอร์ท จ.จนัทบุรี มอบหมายให้นาย
วเิชียร นายกรภทัร์ และนายฐิติวจัน์ เป็นผูดู้แล  และในวนัท่ี 10 มีนาคม 2556 จะมีการทาํความสะอาดสนามฟุตบอลดว้ย  

1.3   การเดนิทางไปราชการเพือ่มอบงานขององค์การบริหารนิสิต 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมนิสิตองคก์ารบริหารนิสิตและคณะกรรมการในการส่งมอบ

งาน ในระหว่างวนัท่ี 27 – 29 มีนาคม 2556  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา และโรงงานผลิตไฟฟ้าลาํตะคลอง โดยจะเรียนเชิญ 
รองอธิการบดี ผศ.พิษณุ  บางเขียว ไปในคร้ังน้ีดว้ย 

1.4   การประชุมร่วมกบัสถานีตํารวจนครบาลบางยีเ่รือ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมร่วมกบัสถานีตาํรวจนครบาลบางยีเ่รือ เร่ืองการจดักิจกรรม “Safety Zone” ในวนัท่ี 

12 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม อาคาร 11 ชั้น 2 โดยมอบหมายใหน้างสาวช่ืนชีวินพลายบวั เป็นผูป้ระสานงานและดูแล 
พร้อมกบัประสานงานกบัรองคณบดีทุกคณะดว้ย 

1.5   การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบด ี
ประธานฯ แจง้เร่ือง การแต่งตั้งผูช่้วยอธิการบดี ซ่ึงในขณะน้ีไดแ้ต่งตั้งเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งมีการถอดถอน

ตาํแหน่งของผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ และรองคณบดี จาํนวน 2 ท่าน เพื่อแต่งตั้งข้ึนเป็นรองอธิการบดีดว้ย 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 28 โดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1  ผลการเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต สภานิสิต นายกสโมสร4 คณะ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  ผลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารนิสิต สภานิสิต นายกสโมสร4 คณะ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 

2556 ท่ีผา่นมา และมอบหมายใหน้ายสุนทรทาํบนัทึกแจง้ผลท่านอธิการบดีและรวบรวมรายช่ือคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งอีกคร้ัง 
 



วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
ไม่มี 

 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  
5.1   โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเร่ืองเอดส์ 

วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั แจง้เร่ือง  โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเร่ืองเอดส์ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง โดยในวนัท่ี 
22 มีนาคม 2556 จะไปออกบูธรวบรวมผลงาน ณ MCC Hall เดอะมอลลบ์างกระปิ โดยจะเขา้ไปเร่ิมจดัในวนัท่ี 21 มีนาคม 2556 ส่วน
ของการฝึกภาคสนามนั้น โดยไดมี้การเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์กบันายขวญัชยั ซ่ึงเป็นพลดัสุดทา้ยของนกัศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4 
ชาย และปี 5 หญิง และมีการพบปัญหาของนศท.ชาย จาํนวน 5 คน และนศท.หญิง 2 คน ซ่ึงถูกส่งตวักลบัเน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ  
ส่วนอีก 1 ราย คือการสอบตกในภาคทฤษฎี แต่ไม่รู้จึงไปร่วมฝึกจึงตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัทราบ 

5.2   การอบรมวทิยุส่ือสารกระทรวงศึกษาธิการ 
นายฐิติวจัน์ แจง้เร่ือง การอบรมพนกังานวทิยส่ืุอสารกระทรวงศึกษาธิการ ในวนัท่ี 16 – 17 มีนาคม 2556 ณ อาคาร 

27 ชั้น 16 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. พร้อมรับประกาศนียบตัรการจบหลกัสูตร 
5.3  การส่งนักกฬีาเข้าร่วมกฬีาสิงห์ราชภัฏ 
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง จากท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการแข่งขนักีฬาสิงห์ราชภฏันั้น ซ่ึงไดมี้การเล่ือนการแข่งขนั 

จากวนัท่ี 29 มีนาคม – 4 เมษายน เป็นท่ี 25 – 31 มีนาคม 2556 ซ่ึงการแข่งขนัรอบคดัเลือก 20 – 22 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม กรุงเทพฯ และรอบมหกรรมวนัท่ี 25 – 31 มีนาคม 2556 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 
 

ประชุมคร้ังต่อไป  วนัท่ี 12  มีนาคม  2556 

เลกิประชุมเวลา 15.30 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


