
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 30/2554 

วนัจันทร์ที่  6  กุมภาพนัธ์  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี 
เฟ่ืองฟ,ู  นายอดิศร  เนียมแกว้, นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายวิเชียร  ทุวิลา,  นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  14.00 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การประชาสัมพนัธ์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิ 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บจา้งใน โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน ช่วง
สนามไชย - ท่าพระ จะเขา้มาประชาสัมพนัธ์รวมทั้งการช้ีแจงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการก่อสร้าง ในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 
2555 ระหวา่งเวลา 09.00 – 10.00 น.ซ่ึงท่านอธิการบดีใหน้าํเสนอในท่ีประชุมกอม.ในวนัและเวลาท่ีขอมา  

1.2  การสอบคดัเลอืกนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา ม. 1 – ม.4 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การสอบคดัเลือกนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ม.1 – ม.4 ของโรงเรียนมธัยมสาธิต ในวนั

อาทิตยท่ี์ 12 กมุภาพนัธ์ 2555 ซ่ึงการจราจรในวนัดงักล่าวจะติดขดัมากขอใหห้ลีกเล่ียง 
1.3 การแข่งขนักอล์ฟการกศุล ของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การแข่งขนักอลฟ์การกุศล ของ  สมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเด็จเจา้พระยา ในวนัพฤหสับดีท่ี 
16 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ สนามกอลฟ์สุวินทวงศ ์โดยขอนิสิตช่วยงาน จาํนวน 20 คน แบ่งเป็น 2 รอบ ๆ ละ 10 คน ในช่วงเชา้ และ
ช่วงบ่าย  ซ่ึงไดม้อบหมายใหน้ายวิเชียรจดัเตรียมนิสิต พร้อมควบคุมไปในวนัดงักล่าว 

1.4 การประชุมคณะกรรมการติดตามดูแลนิสิตโครงการเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ กับนิสิตประเทศ
เพือ่นบ้าน 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมคณะกรรมการติดตามดูแลนิสิตโครงการเพ่ิมเติมประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพ กบันิสิตประเทศเพ่ือนบา้น ในวนัจนัทร์ท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2555 ณ หอ้งประชุมอาคาร 100 ปี ชั้น 15 เพ่ือรายงานผลการดาํเน
งานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายหลงัโครงการท่ีสาํเร็จเสร็จส้ินแลว้ 

1.5 การรักษาความสะอาดหลงัแข่งขนักฬีาฯ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง ผูอ้าํนวยการสํานกัโรงเรียนสาธิตไดแ้จง้ในท่ีประชุมกอม. โดยขอให้สาํนกักิจการนิสิต

นกัศึกษาช่วยดูแลความสะอาดหลงัจากจดัการแข่งขนักีฬาแลว้ เน่ืองจากยงัมีความสกปรกและยงัมีขยะอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงทาํให้
โรงเรียนมธัยมสาธิตไดรั้บผลกระทบดว้ย 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 29/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การอบรมประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การอบรมประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ในวนัท่ี 17 – 18 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ อ.อมัพวา 
จ.สมุทรสงคราม และในวนัดงักล่าวจะมีการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยัดวัย โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการเดินทาง
ไปราชการคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผศ.ดร.จนัทร์วิภา, อาจารยส์ายณั,  อาจารยสุ์รศกัด์ิ และนางสาวช่ืนชีวิน 



3.2 กองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานมหาวทิยาลยั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง มอบหมายใหน้างสาวณฐัวรรณ์ตรวจสอบเร่ืองการหกัเงินเขา้กองทุนวา่จะหกัเม่ือไหร่และ

เงินท่ีจะหกัเป็นจาํนวนก่ีเปอร์เซ็นตข์องเงินเดือน 
3.3 การเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภานิสิตนักศึกษามหาวทิยาลยัทั่วประเทศ 

ประธานฯ แจง้เร่ือง อยูใ่นช่วงของการเตรียมการคุยในส่วนของรายละเอียดและการวางแผนการดาํเนินงาน 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การปรับปรุงห้องทํางาน 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การใชง้บประมาณคงคลงักิจกรรมนิสิต ในการปรับปรุงห้องทาํงานของนิสิตนกัศึกษา 
เพ่ือรองรับกบัการทาํงานในปีถดัไป โดยมอบหมายให้อาจารยธี์รถวลัย,์ นายสุนทร และนายวิเชียร ดูแลในเร่ืองของการจดัทาํ
โครงการ 

5.2 การสรุปภาพกจิกรรม และการประสานงานกบับริษทั วฏัฏะ 
นางสาวณัฐวรรณ์ แจง้เร่ือง การสรุปภาพกิจกรรมเล่าเร่ือง เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และในส่วนของการ

ประสานงานกบับริษทั วฏัฏะ เพ่ือจดังาน JOB FAIR ในงานปัจฉิมนิเทศนิสิต ในวนัท่ี 14 – 15 มีนาคม 2555 โดยจดั ณ หนา้
หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4  

5.3 การตรวจสุขภาพตดิตามผลการรักษาประจาํรอบ 3 เดอืน 
นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจาํรอบ 3 เดือน สาํหรับผูท่ี้มีภาวะผิดปกติ

และตอ้งดูแลต่อเน่ือง และพบแพทย ์โดยโรงพยาบาลบา้นแพว้ (สาขาพร้อมมิตร) ในวนัองัคารท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2555 เจาะเลือด
และวดัความดนัโลหิต เวลา 7.00 – 10.30 น. และ วนัศุกร์ท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2555 พบแพทยแ์ละรับยา เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หอ้ง
ประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 

5.4 การเปิดร้านกาแฟ ณ หน้าห้องรับประทานอาหารสําหรับอาจารย์ 
นายวิเชียร แจง้เร่ือง การเปิดร้านกาแฟ ณ หน้าห้องรับประทานอาหารสําหรับอาจารย ์โดยมีร้านกาแฟท่ีประมูลไดแ้ลว้ 1 ร้าน 
พร้อมกบัเขา้มาดาํเนินการ และจะมีการปรับปรุงหอ้งอาหารสาํหรับอาจารยใ์หม่ใหดู้ดีข้ึน 
เลกิประชุมเวลา 15.30 น. 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


