รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 31/2554
วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงส์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาว
ณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่า
ที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุ ม
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 09.40 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 โครงการร้ านอาหารใต้ อาคารโรงแรมช่ อชงโค
1.2 โรงเรียนพาณิชยการราชดําเนินขอเชิญร่ วมส่ งทีมเข้ าร่ วมแข่ งขันโบลิง่ การกุศล วันที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางแค
1.3 การเบิกจ่ ายเงินค่ าครองชีพชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
1.4 ผลการแข่ งขันการเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2553
1.5 การใช้ งบประมาณงบกลางอธิการบดี โดยมียอดใช้ ไป 5,200,000 บาท คงเหลือประมาณ 14 ล้ านบาท
1.6 การทําความดีของนักศึกษา โดยการเก็บกระเป๋ าเงินได้ แล้ วนําคืนเจ้ าของ จํานวน 2 ราย คือ นายประพจน์ บุญสู ง
และนางสาวโสรยา โพธิ์ดา นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ มรภ.บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 30/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดงาน JOB FAIR โดยจะคุยกับบริษทั วัฎฎะ ในวันศุกร์ ที่ 24 ก.พ. 55 นี้
3.2 กองปรับปรุ งห้ องทํางานขององค์ การบริหารนิสิต สโมสรต่ าง ๆ โดยได้ ให้ ช่างเข้ ามาตรวจสอบแล้ ว
3.3 การอบรมการเขียน SAR ของแต่ ละองค์ ประกอบ ประกอบด้ วย
วันที่ 20 องค์ 3 เวลา 13.30 น – 16.00 น. ผูเ้ ข้าอบรม นางสาวชื่นชีวิน และนายวิเชียร
วันที่ 24 องค์ 6 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ผูเ้ ข้าอบรม นางสาวชื่นชีวิน นายขวัญชัย และนายวิเชียร
องค์ 1 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ผูเ้ ข้าอบรม นางสาวชื่นชีวิน
องค์ 7 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ผูเ้ ข้าอบรม นางสาวณัฐวรรณ์ และนายอดิศร
องค์ 8 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ผูเ้ ข้าอบรม นางสาวอัญชลี และว่าที่ร้อยโทบัญญัติ
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 การจัดทําแนวทางการประชาสั มพันธ์ เรื่ องการสู บบุหรี่ โดยมีแนวทาง 2 แบบให้ เลือกและนําเข้ าที่ประชุ มอาจารย์ ที่
ปรึกษา
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การเข้ าร่ วมประชุ มกับธนาคารกรุ งไทยเรื่องกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา โดยมีผ้ ูอาํ นวยการสํ านักฯ นางสาวณัฐวรรณ์
นายอดิศร และนายขวัญชัย

5.2 การนํานิสิตเดินทางไปวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี ของศู นย์ เวชศึกษาป้ องกันร่ วมกับอาจารย์ พรธิภา และนิสิต
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
5.3 การจัดทําเอกสารขออนุญาตถ่ ายเอกสาร/อัดสํ าเนา
5.4 การตรวจติดตามผลการตรวจสุ ขภาพในวันที่ 21 และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้ องประชุ มอาคาร 1 ชั้น 3
5.5 การปิ ดรับสมัครผ่ อนผันทหารของนิสิต
5.6 การตรวจรับ MIS/ERP รอบที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ ว
5.7 การร่ วมสั มมนาบุคลากรด้ านกิจกรรมเครือข่ ายภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
5.8 การเช็คกิจกรรมนิสิต วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยขอให้ บุคลากรลงไปช่ วยดูแลนิสิตด้ วย
5.9 การเตรียมตัวรับเป็ นเจ้ าภาพการประชุ มสภานิสิตมหาวิทยาลัยทั่วประเทศของมรภ.ลบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
5.10 การจัดกิจกรรมการแข่ งขันกีฬาครุ ศาสตร์ สัมพันธ์ ของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์
2555
5.11 การแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2555
5.12 การแข่ งขันกีฬาบุคลากร วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2555
5.13 การงดใช้ รถยนต์ ราชการ เนื่องจากส่ งบริษัทเพือ่ ซ่ อมแซมในส่ วนที่เสี ยหาย ตั้งแต่ วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 จนกว่ า
จะเสร็จสิ้น
5.14 ปฏิทินวิชาการวันสุ ดท้ ายของการเรี ยนการสอน คือ ภาคปกติ วันที่ 17 มีนาคม 2555 ภาคพิเศษ วันที่ 18 มีนาคม
2555 และเปิ ดภาคเรียนที่ 3/2554 วันที่ 8 เมษายน 2555
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

