
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่ 31/2554 

วนัจันทร์ที่  20  กมุภาพนัธ์  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงส์, อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาว
ณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟ,ู  นายอดิศร  เนียมแกว้, นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายวิเชียร  ทุวิลา,  นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, ว่า
ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยส์ายณั  พทุธลา,  อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  โครงการร้านอาหารใต้อาคารโรงแรมช่อชงโค 
1.2  โรงเรียนพาณชิยการราชดาํเนินขอเชิญร่วมส่งทีมเข้าร่วมแข่งขนัโบลิง่การกศุล วนัที่ 10 มนีาคม 2555 เวลา 09.00 น. 

ช้ัน 4 เดอะมอลล์ บางแค 
1.3 การเบกิจ่ายเงนิค่าครองชีพช่ัวคราวเงนินอกงบประมาณ 
1.4 ผลการแข่งขนัการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี 2553  
1.5 การใช้งบประมาณงบกลางอธิการบด ีโดยมยีอดใช้ไป 5,200,000 บาท คงเหลอืประมาณ 14 ล้านบาท 
1.6 การทําความดีของนักศึกษา โดยการเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วนําคืนเจ้าของ จํานวน 2 ราย คือ นายประพจน์  บุญสูง 

และนางสาวโสรยา  โพธ์ิดา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 30/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การจดังาน JOB FAIR โดยจะคุยกบับริษทัวฎัฎะ ในวนัศุกร์ที่ 24 ก.พ. 55 นี ้

3.2 กองปรับปรุงห้องทํางานขององค์การบริหารนิสิต สโมสรต่าง ๆ โดยได้ให้ช่างเข้ามาตรวจสอบแล้ว 
3.3 การอบรมการเขยีน SAR ของแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย 

วนัท่ี 20 องค ์3 เวลา 13.30 น – 16.00 น. ผูเ้ขา้อบรม นางสาวช่ืนชีวิน  และนายวิเชียร 
วนัท่ี 24 องค ์6 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ผูเ้ขา้อบรม นางสาวช่ืนชีวิน นายขวญัชยั และนายวิเชียร 

                องค ์1 เวลา  13.30 น. – 16.00 น. ผูเ้ขา้อบรม นางสาวช่ืนชีวิน 
                องค ์7 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ผูเ้ขา้อบรม นางสาวณฐัวรรณ์ และนายอดิศร 
                องค ์8 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ผูเ้ขา้อบรม นางสาวอญัชลี และวา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 4.1  การจัดทําแนวทางการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการสูบบุหร่ี โดยมีแนวทาง 2 แบบให้เลอืกและนําเข้าที่ประชุมอาจารย์ที่
ปรึกษา 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การเข้าร่วมประชุมกบัธนาคารกรุงไทยเร่ืองกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา โดยมีผู้อาํนวยการสํานักฯ นางสาวณัฐวรรณ์ 

นายอดศิร และนายขวญัชัย 



5.2 การนํานิสิตเดินทางไปวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี ของศูนย์เวชศึกษาป้องกนัร่วมกับอาจารย์พรธิภา และนิสิต
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2555 

5.3 การจดัทําเอกสารขออนุญาตถ่ายเอกสาร/อดัสําเนา  
5.4 การตรวจตดิตามผลการตรวจสุขภาพในวนัที่ 21 และวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 3 
5.5 การปิดรับสมคัรผ่อนผนัทหารของนิสิต  
5.6 การตรวจรับ MIS/ERP รอบที่ 4 เสร็จส้ินแล้ว 
5.7 การร่วมสัมมนาบุคลากรด้านกจิกรรมเครือข่ายภาคกลาง ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม เมือ่วนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2555 
5.8 การเช็คกจิกรรมนิสิต วนัที่ 20 – 21 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยขอให้บุคลากรลงไปช่วยดูแลนิสิตด้วย 
5.9 การเตรียมตวัรับเป็นเจ้าภาพการประชุมสภานิสิตมหาวทิยาลยัทั่วประเทศของมรภ.ลบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
5.10 การจัดกจิกรรมการแข่งขันกฬีาครุศาสตร์สัมพนัธ์ ของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 กุมภาพนัธ์ 

2555 
5.11 การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัทั่วประเทศ วนัที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2555  
5.12 การแข่งขนักฬีาบุคลากร วนัที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2555 
5.13 การงดใช้รถยนต์ราชการ เน่ืองจากส่งบริษัทเพือ่ซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย ตั้งแต่วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2555 จนกว่า

จะเสร็จส้ิน 
5.14 ปฏิทินวิชาการวันสุดท้ายของการเรียนการสอน คือ ภาคปกติ วันที่ 17 มีนาคม 2555 ภาคพิเศษ วันที่ 18 มีนาคม 

2555 และเปิดภาคเรียนที่ 3/2554 วนัที่ 8 เมษายน 2555 
เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


