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ผู้เข้ าประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา,นางสาวอัญชลี โพธยารมย์,นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, ,นายอดิศร เนียมแก้ว, นายกรภัทร์ งอกจันทึก, ว่า
ที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค, นายวิเชียร ทุวลิ า, นาย ขวัญชัย ช้างเกิด, นายฐิติวจั น์ กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิลกสัมพันธ์,อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวพรธิภา ไกรเทพ, นางสาว
ชื่นชีวนิ พลายบัว, นายสุ นทร ปาละพันธ์
เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การเตรียมตัวเดินทางไปราชการเพือ่ ควบคุมนิสิตในการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเตรี ยมตัวเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมนิ สิตในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ฯ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556
1.2 การแต่ งตั้งประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การแต่งตั้งรศ.ศรี มงคล เทพเรณู เป็ นประธานสภาคณาจารย์ขา้ ราชการเรี ยบร้ อยแล้ว และ
อาจารย์ประภาพรรณได้ลาออกจากตําแหน่งเดิมเพื่อไปเป็ นรองคณบดีคณะฯ แทนรศ.ดร.พนอเนื่อง ที่มาดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี
1.3 การจัดงานวันสงกรานต์ ของสํ านักศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงานวันสงกรานต์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 11 เมษายน 2556 โดยให้ส่ง
ทีมลงแข่งขันการก่อพระเจดียท์ รายเหมือนเดิม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 30 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การประชุมกับสถานีตาํ รวจนครบาลบางยีเ่ รือ เรื่องการจัดกิจกรรม “Safety Zone”
ประธานฯ แจ้ง เกี่ยวกับการเลื่อนประชุมกับสถานีตาํ รวจนครบาลบางยีเ่ รื อ เรื่ องการจัดกิจกรรม “Safety Zone”
จากสัปดาห์ที่ผา่ นมา เป็ นวันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ซึ่งมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวนิ เป็ นผูด้ ูแล
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดหาซองพลาสติกใส่ เอกสารในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
นางสาวนัท ธี แจ้ง เรื่ อ ง การจั ด หาซองพลาสติ ก ใส่ เ อกสารสํา หรั บ แจกนิ สิ ต วัน ปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่ โดยวิ ธี
สอบราคา ซึ่ งหลัง จากการประชุ ม สํา นัก ฯ เสร็ จ จะมี ก ารเปิ ดซองสอบราคาสํา หรั บ การจัด หาซองดัง กล่ า วเวลา 10.00 น. โดยมี
คณะกรรมการเปิ ดซองคือ อาจารย์ธีรถวัลย์ , นางสาวนัทธี และนายขวัญชัย

5.2 การเดินทางเข้ าร่ วมประชุมการส่ งทีมวอลเล่ ย์บอลชิงถ้ วยประเภท ข.
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง การเดินทางเข้าร่ วมประชุมการส่ งทีมวอลเล่ยบ์ อลชิงถ้วยประเภท ข. โดยมีนายขวัญชัยร่ วม
เดินทางไปด้วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 12.00 น. เรื่ องที่สอง คือ การที่มหาวิทยาลัยฯ ส่ ง
นักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันสิ งห์-ราชภัฏ คัพ ครั้งที่ 1 นั้นผลปรากฏว่าเราไม่สามารถนําทีมผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อที่พิษณุโลกได้ แต่
คะแนนในการแข่งขันห่างกันไม่กี่แต้มเท่านั้น
5.3 การจัดกิจกรรมออกบูธงาน
นายบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมออกบูธงานกิจกรรมเผยแพร่ รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่ องเอดส์ ในวันที่
22 มีนาคม 2556 ณ MCC HALL THE MALL บางกะปิ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย เรื่ องแจ้งเสริ ม คือ การประชุมนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2556 และประเด็นที่สาํ คัญคือ บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี สามารถเรี ยนต่อนักศึกษาวิชาทหารได้ต้ งั แต่ช้ นั ปี ที่ 1
5.4 การขอยืมครุ ภณ
ั ฑ์ในการจัดงาน
นายอดิ ศ ร แจ้ง เรื่ อ ง การขอยืม ครุ ภ ัณ ฑ์เ ครื่ อ งเสี ย งไปจัด งานเลี้ ย งเกษี ย ณ ณ โปรแกรมวิ ช าเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 1 เมษายน 2556
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

