รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 36/2554
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2555
ณ ห้ องประชุ มอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาวชื่ นชี วิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาว
ณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิ ศร เนี ยมแก้ว, นายวิเชี ยร ทุวิลา, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ
เสกนําโชค
ไม่ มาประชุ ม
อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นายขวัญชัย ช้างเกิด
เริ่มประชุ มเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การได้ รับการจัดสรรงบประมาณจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตําแหน่ ง งบประมาณแผ่ นดิน 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง สํานักกิ จการนิ สิตนักศึกษาได้รับการจัดสรรตําแหน่ งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2
ตําแหน่ง โดยถ้ามีบุคลากรท่านใดสนใจให้เตรี ยมตัวอ่านหนังสื อเพื่อทําการสอบปรับตําแหน่งดังกล่าว
1.2 การประชุ มเครือข่ ายรอบสถานศึกษาเกีย่ วกับร้ านเหล้ ารอบสถานศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมเครื อข่ายรอบสถานศึกษาเกี่ยวกับร้านเหล้ารอบสถานศึกษา โดยมี โรงเรี ยน
สถานี ดาํ รวจบางยี่เรื อ สถานี ตาํ รวจบุปผาราม สํานักงานเขตธนบุรี ฯลฯ เข้าร่ วมประชุม ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3
โดยมอบหมายให้นายวิเชียร ดูแลเรื่ องอาหารและนํ้าดื่ม ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ ดูแลเรื่ องเอกสารการประชุม และให้นาํ เรื่ องเกี่ยวกับ
ข้อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กรณี สถานบริ การหรื อสถานประกอบที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียงกับสถานศึกษา
สําเนาเอกสารเข้าที่ประชุมด้วย
1.3 การจัดกิจกรรมรับน้ องและประชุ มเชียร์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้ขอ
ความร่ วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ งเตรี ยมการป้ องกันปั ญหา และให้การสนับสนุนส่ งเสริ มแนะนํากิจกรรมที่เหมาะสมให้กบั
นิสิตนักศึกษา โดยให้ศึกษาตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.4 การขออนุมตั ปิ รับการเก็บเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา สํ าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การขออนุมตั ิปรับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี โดยสํานักฯ ได้ปรับการเก็บเงินในส่ วนข้อที่ 4.2 ค่าบริ การตรวจสุ ขภาพและประกันอุบตั ิเหตุฯตลอดหลักสู ตรสําหรับนิสิต จาก
800 บาทเป็ น 900 บาท และในข้อ 4.3 ค่าจัดการปฐมนิ เทศและประกันอุบตั ิเหตุฯตลอดหลักสู ตรสําหรับนักศึกษา จาก 700 บาท
เป็ น 800 บาท
1.5 การรายงานผลการเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรายงานผลการเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ ซึ่ งได้แต่งตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็ นคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อดําเนินงานของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 35/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 ผลการเลือกตั้งนายกองค์ การนิสิต สภานิสิต และสโมสรคณะ 4 คณะ
ประธานฯ สื บเนื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริ หารนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิต 4 คณะ มีรายชื่อดังนี้
นายกองค์การบริ หารนิสิต
นายณัฐวัฒน์ ชลประชา
ประธานสภานิสิต
นายวีระพงษ์ แสนพัก
นายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
นายฐิติวสั ส์ ภัครศรัณญ
นายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ
นาสาวสุ กลั ย์ยา ผลประโยชน์
นายกสโมสรคณะวิทยาการจัดการ
นายอานุภาพ คนฉลาด
นายกสโมสรคณะครุ ศาสตร์
นายณัฐพล บุญช่วย
3.2 การศึกษาดูงานมรภ.เพชรบุรีและส่ งมอบงานขององค์ การบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิต
นายวิเชียร สื บเนื่อง การศึกษาดูงานมรภ.เพชรบุรีและส่ งมอบงานขององค์การบริ หารนิสิต สภานิสิต และ
สโมสรนิสิต ว่าเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และได้นาํ ข้อมูลการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้บอกเล่าสู่ กนั นํามาปฏิบตั ิ
และพัฒนาองค์กรมากยิง่ ขี้น
3.3 การทําแผนพัฒนาบุคลากร (แผนปฏิบตั ริ าชการ 1 ปี )
ประธานฯ สื บเนื่อง การทําแผนพัฒนาบุคลากร (แผนปฏิบตั ิราชการ 1 ปี ) โดยขอให้ส่งแผนการปฏิบตั ิงาน
ให้กบั นางสาวชื่นชีวินในวันที่ 26 มี.ค. 55 เพื่อนํามารวบรวมจัดทําเป็ นเล่ม และจะนําไปใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการเขียน
แผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบตั ิงาน ในวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 55 ณ บ้านเรื อนไทยอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามด้วย
3.4 การจัดทําเล่ มผลการดําเนินงานประจําปี
ประธานฯ สื บเนื่อง เรื่ องการจัดทําเล่มรายงานผลการดําเนินงานประจําปี ซึ่ งมอบหมายให้อาจารย์พรธิภาช่วย
ดูแลด้วย โดยการนําเอาผลการดําเนินงาน ปี 53 มาปรับพร้อมกับเพิ่มเอกสารและโครงการต่าง ๆ เข้าไปด้วย
3.5 การจัดทําป้ ายประชาสั มพันธ์ รณรงค์ งดสู บบุหรี่
ประธานฯ สื บเนื่อง เรื่ องการจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดสู บบุหรี่ โดยได้อนุมตั ิให้สามารถจัดทําได้
ตามเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
3.6 กองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร สื บเนื่อง เกี่ยวกับการรับสลิปค่าเทอมว่าเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เหลือเพียงการป้ อนข้อมูลการ
ค่าเทอมของนักศึกษาผ่านระบบกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา เพื่อทําเรื่ องจ่ายค่าเทอมให้นิสิตนักศึกษา
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การประชุ มนักศึกษาวิชาทหาร
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การไปประชุ มเรื่ องนักศึกษาวิชาทหาร ณ หน่ วยบัญชาการรักษาดิ นแดน สวน
เจ้าเชต ในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 55 เวลา 09.00 – 12.00 น.
5.2 การเชิญเข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จากมหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวอัญ ชลี แจ้ง เรื่ อ ง การเชิ ญเข้า ร่ ว มฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร เรื่ อ ง “การพัฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน:กําลังเสริ มทางยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน” ของมหาวิทยาลัยมหิ ดลในวันที่ 23 – 25
พ.ค. 55 โดยมีค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ณ ห้องธานี โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่ นเกล้า เขตบางพลัด กทม
5.3 คู่มอื ประกันคุณภาพสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การปรับแก้ไขคู่มือประกันคุณภาพของสํานักฯ เสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และได้
มอบให้อาจารย์พรธิภาและอาจารย์สุรศักดิ์เป็ นผูต้ รวจทานแก้ไข เพื่อจะมอบให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักฯ อีกครั้งหนึ่ง

5.4 การประชุ มกีฬาที่ มหาวิทยาลัยสงขลา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การเดิ นทางไปประชุ มที่ม.สงขลา เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 55 ที่ผ่านมา ซึ่ งผ่านไปด้วยความ
เรี ยบร้ อย โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ และนายสุ นทร ติดต่อประสานงาน เรื่ องการนํานักกี ฬาและบุคลากร
บางส่ วนเดินทางไปร่ วมการแข่งขันกีฬาและร่ วมพิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ดว้ ย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

