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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การทําความสะอาดสนามฟุตบอล
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การทําความสะอาดสนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 ที่ผา่ นมา ซึ่งท่านอธิการบดีอยาก
ให้แล้วเสร็ จภายในอาทิตย์น้ ี และมอบหมายให้นายฐิติวจั น์สรุ ปภาพให้เรี ยบร้อย
1.2 การประชุมร่ วมกับสถานีตํารวจนครบาลบางยีเ่ รือ เรื่องการจัดกิจกรรม “Safety Zone”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมร่ วมกับสถานีตาํ รวจนครบาลบางยีเ่ รื อ เรื่ องการจัดกิจกรรม “Safety Zone” โดย
มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ ประสานงานอีกครั้ง
1.3 การเดินทางไปทํากิจกรรม ณ วิทยาเขตสระยายโสม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดิ นทางไปทํากิ จกรรม ณ วิทยาเขตสระยายโสม ในวันเสาร์ ที่ 16 มี นาคม 2556 โดย
มอบหมายให้นางสาวนัทธีเป็ นคนทําคําสัง่ ไปราชการด้วย
1.4 การเดินทางไปราชการศึกษาดูงานแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และส่ งมอบงานขององค์การนิ สิต สภา
นิ สิต และสโมสร 4 คณะ ในวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา โดยให้เชิ ญรอง
อธิการบดี และรองคณบดีท้ งั 4 คณะไปด้วย
1.5 การเดินทางไปร่ วมโครงการค่ ายสํ านึกรักบ้ านเกิดฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปร่ วมโครงการค่ายสํานึกรักบ้านเกิด 1 ก่อเกิดจิตอาสา พัฒนาโรงเรี ยน ในวันที่
22 – 24 มีนาคม 2556 ณ โรงเรี ยนโนนเพชรพิทยาคม จ.นครราชสี มา
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 29 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 โครงการเปิ ดนิทรรศการ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเข้าร่ วมโครงการเปิ ดนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก” ณ ลาน
เอนกประสงค์ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 นั้นมีผเู้ ข้าร่ วม 70 คน
3.2 การเดินทางไปราชการของบุคลากร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการของบุคลากรที่ผา่ นมาโดยให้สรุ ปและรวบรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ
ให้กบั นายฐิติวจั น์ดว้ ย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดหาเครื่องหมายสํ าหรับชุดข้ าราชการขาวของพนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การจัดซื้ อเครื่ องหมายสําหรับชุดข้าราชการขาวของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ งประธานฯ
ให้ใช้เงินสวัสดิการในการจัดซื้อ
5.2 กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2554-2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การกําหนดการรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2556 ซึ่ งเป็ น
ระยะเวลาที่พ่ ึงจะเปิ ดภาคเรี ยนทําให้อาจจะมีภาระงานเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งได้มอบหมายให้นายสุ นทรดูแลเรื่ องตารางกิจกรรมให้ลงตัว
และเหมาะสม รวมถึงการนํากิจกรรมของคณะเข้าไปอยูใ่ นตารางด้วย
5.3 การใช้ ยาของนิสิต
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การใช้ยาของนิ สิตด้านข้างอาคารครุ ศาสตร์ โดยคณะกรรมการที่ประชุมเสนอให้นาย
บัญญัตินาํ ป้ ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของยาไปติดบริ เวณดังกล่าว
5.4 การไปออกบูธงานกิจกรรม
นายบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การไปออกบูธงานกิ จกรรมเผยแพร่ รณรงค์สร้ างความตระหนักเรื่ องเอดส์ ในวันที่ 22
มีนาคม 2556 โดยในวันที่ 21 มีนาคม 2556 จะต้องเดินทางไปจัดเตรี ยมสถานที่ ณ MCC HALL THE MALL บางกะปิ
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 25 มีนาคม 2556
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
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