รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 30/2554
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี
เฟื่ องฟู, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุ ม
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 14.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การประชาสั มพันธ์ การก่ อสร้ างรถไฟฟ้าสายสี นํา้ เงิน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง บริ ษทั ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับจ้างใน โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าํ เงิ น ช่ วง
สนามไชย - ท่าพระ จะเข้ามาประชาสัมพันธ์รวมทั้งการชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการก่อสร้าง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.ซึ่ งท่านอธิการบดีให้นาํ เสนอในที่ประชุมกอม.ในวันและเวลาที่ขอมา
1.2 การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม. 1 – ม.4
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสอบคัดเลือกนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.4 ของโรงเรี ยนมัธยมสาธิ ต ในวัน
อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่ งการจราจรในวันดังกล่าวจะติดขัดมากขอให้หลีกเลี่ยง
1.3 การแข่ งขันกอล์ ฟการกุศล ของสมาคมศิษย์ เก่ าบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ของ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่
16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกอล์ฟสุ วินทวงศ์ โดยขอนิ สิตช่วยงาน จํานวน 20 คน แบ่งเป็ น 2 รอบ ๆ ละ 10 คน ในช่วงเช้า และ
ช่วงบ่าย ซึ่ งได้มอบหมายให้นายวิเชียรจัดเตรี ยมนิสิต พร้อมควบคุมไปในวันดังกล่าว
1.4 การประชุ มคณะกรรมการติดตามดูแลนิสิตโครงการเพิ่มเติมประสบการณ์ ชีวิตสร้ างมิตรภาพ กับนิสิตประเทศ
เพือ่ นบ้ าน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุ มคณะกรรมการติ ดตามดูแลนิ สิตโครงการเพิ่มเติ มประสบการณ์ ชีวิตสร้ าง
มิตรภาพ กับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ชั้น 15 เพื่อรายงานผลการดําเน
งานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังโครงการที่สาํ เร็ จเสร็ จสิ้ นแล้ว
1.5 การรักษาความสะอาดหลังแข่ งขันกีฬาฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสํานักโรงเรี ยนสาธิ ตได้แจ้งในที่ประชุมกอม. โดยขอให้สาํ นักกิจการนิ สิต
นักศึกษาช่วยดูแลความสะอาดหลังจากจัดการแข่งขันกีฬาแล้ว เนื่องจากยังมีความสกปรกและยังมีขยะอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ซึ่ งทําให้
โรงเรี ยนมัธยมสาธิตได้รับผลกระทบด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 29/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม และในวันดังกล่าวจะมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยดัวย โดยมีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการเดินทาง
ไปราชการครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.จันทร์วิภา, อาจารย์สายัณ, อาจารย์สุรศักดิ์ และนางสาวชื่นชีวิน

3.2 กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ์ตรวจสอบเรื่ องการหักเงินเข้ากองทุนว่าจะหักเมื่อไหร่ และ
เงินที่จะหักเป็ นจํานวนกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
3.3 การเป็ นเจ้ าภาพในการประชุ มสภานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง อยูใ่ นช่วงของการเตรี ยมการคุยในส่ วนของรายละเอียดและการวางแผนการดําเนินงาน
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การปรับปรุ งห้ องทํางาน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การใช้งบประมาณคงคลังกิจกรรมนิ สิต ในการปรับปรุ งห้องทํางานของนิ สิตนักศึกษา
เพื่อรองรั บกับการทํางานในปี ถัดไป โดยมอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์, นายสุ นทร และนายวิเชี ยร ดูแลในเรื่ องของการจัดทํา
โครงการ
5.2 การสรุ ปภาพกิจกรรม และการประสานงานกับบริษทั วัฏฏะ
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การสรุ ปภาพกิจกรรมเล่าเรื่ อง เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และในส่ วนของการ
ประสานงานกับบริ ษทั วัฏฏะ เพื่อจัดงาน JOB FAIR ในงานปั จฉิ มนิ เทศนิ สิต ในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2555 โดยจัด ณ หน้า
หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
5.3 การตรวจสุ ขภาพติดตามผลการรักษาประจํารอบ 3 เดือน
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การตรวจสุ ขภาพติดตามผลการรักษาประจํารอบ 3 เดือน สําหรับผูท้ ี่มีภาวะผิดปกติ
และต้องดูแลต่อเนื่ อง และพบแพทย์ โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาพร้อมมิตร) ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เจาะเลือด
และวัดความดันโลหิ ต เวลา 7.00 – 10.30 น. และ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 พบแพทย์และรับยา เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3
5.4 การเปิ ดร้ านกาแฟ ณ หน้ าห้ องรับประทานอาหารสํ าหรับอาจารย์
นายวิเชี ยร แจ้งเรื่ อง การเปิ ดร้ านกาแฟ ณ หน้าห้องรับประทานอาหารสําหรับอาจารย์ โดยมีร้านกาแฟที่ประมูลได้แล้ว 1 ร้ าน
พร้อมกับเข้ามาดําเนินการ และจะมีการปรับปรุ งห้องอาหารสําหรับอาจารย์ใหม่ให้ดูดีข้ ึน
เลิกประชุ มเวลา 15.30 น.
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

