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ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี   
โพธยารมย,์ นางสาวณฐัวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู, นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญั
ชยั  ชา้งเกิด, นายบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.10 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การปรับลดเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 
 ประธานฯ แจ้งเร่ือง การปรับลดเงินงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2555 ประมาณ 9 ล้านบาท ซ่ึงมี

ผลกระทบต่องานศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งใช้งบประมาณแผ่นดินในการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานภายนอก 

1.2  อตัราพนักงานมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ 2555 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัไดรั้บอตัราพนกังานมหาวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ 2555 จาํนวน 87 อตัรา 

โดยจะทาํการจดัสรรใหก้บัอาจารยแ์ละบุคลากรอีกคร้ังหน่ึง และสามารถเรียกสอบไดเ้ลยเพื่อรอบรรจุเม่ืองบประมาณผา่นสภาเรียบร้อย
แลว้ 

1.3  การได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียน 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัไดรั้บงบประมาณ ในปี 2555 เพื่อจดัสร้างอาคารเรียน จาํนวน 1 หลงั ซ่ึงแทนท่ี

อาคารดนตรีและอาคารเกษตร  
1.4  การจําทําหลกัสูตรของคณะครุศาสตร์ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง คณะครุศาสตร์จะตอ้งทาํหลกัสูตรให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2555 เพื่อท่ีจะดาํเนินการรับ

นิสิตใหท้นักบัหลกัสูตรใหม่ ส่วนสาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา วดัผลการศึกษา และจิตวิทยา คุรุสภาไม่สามารถออกใบรับรองให้
เพราะทาง กพ.ไม่มีอตัราใหบ้รรจุในโรงเรียน 

1.5  การลดหย่อนค่าหน่วยกติ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัฯไดท้าํการลดหยอ่นค่าหน่วยกิตให้กบันิสิตโดยร่วมกบัสํานกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน โดยใหนิ้สิตเขา้เวบ็ไซตเ์พื่อยืน่ความจาํนงขอรับการลดหยอ่นค่าหน่วยกิตได ้จนถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงจะตอ้ง
เป็นนิสิตภาคปกติเท่านั้น โดยขณะน้ีมีนิสิตเขา้ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิ จาํนวน 10,820 คน และไม่ขอรับสิทธ์ิ จาํนวน 926 คน 

1.6  การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพเิศษ 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การขอเบิกค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมสําหรับผูท่ี้มีคุณวุฒิ ความสามารถทางดา้นเนติบณัฑิต

ไทยเป็นกรณีพิเศษ ใหก้บัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและผูส้อนสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีมีคุณวฒิุดงักล่าว จาํนวน 5 คน คนละ 5,000 บาทต่อ
เดือน โดยเบิกจากเงินค่าบาํรุงสาขาวชิานิติศาสตร์  

1.7  การสรุปภาพบรรยากาศ การจัดโครงการรณรงค์วนัเอดส์โลก 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง การสรุปภาพบรรยากาศ การจดัโครงการรณรงคว์นัเอดส์โลก ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 ธนัวาคม 

2554 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 ซ่ึงมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายท่ีมีประโยชน์ต่อนิสิตท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไ้ข คือ เปล่ียนจากคาํวา่ ผู้อาํนวยการสํานักฯ เป็น คาํวา่ ประธานฯ  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 



วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การเปิดรับเส้ือสําหรับนิสิตและนักศึกษา 

ประธานฯ สอบถาม เก่ียวกบัการเปิดรับเส้ือสาํหรับนิสิตและนกัศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2/2554 โดยนายวเิชียร กล่าววา่ จะ
ทาํการเปิดใหนิ้สิตนกัศึกษาไดม้ารับเส้ืออีกคร้ังในระหวา่งวนัท่ี 19 – 28  ธนัวาคม 2554  ตามช่วงเวลาเดิม 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ไม่มี 
วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  

5.1 การดาํเนินการและการจัดการด้านการบริหารความเส่ียง 
นางสาวช่ืนชีวนิ แจง้เร่ือง  จากการท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบังานประกนัคุณภาพเรืองการจดัการดา้นการบริหารความเส่ียง

ในวนัท่ี  6  ธนัวาคม  2554 นั้น โดยขอใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในงานต่าง ๆ ไดร้ะบุปัจจยัเส่ียง และการบริหารความเส่ียงใน
งานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ มาอย่างน้อย 3 อย่าง และจะนาํมาชัง่นํ้ าหนักดูว่าจะนาํความเส่ียงในการทาํงานดา้นใดส่งให้กบังานประกนั
คุณภาพ ซ่ึงจะขอใหส่้งในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงแต่ละงานแบ่งดงัน้ี 

 นางสาวช่ืนชีวนิ รับผิดชอบ  ดา้นงานประกนัคุณภาพภายใน งานประกนัอุบติัเหตุ และงานทุนสําหรับนิสิต
พิการและนิสิตสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 นางสาวอญัชลี รับผดิชอบ  ดา้นงานอนามยั 
 นางสาวณฐัวรรณ์ รับผดิชอบ  ดา้นงานธุรการ  ทุนการศึกษา 
 นางสาวนทัธี รับผดิชอบ  ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง  การจดัทาํแผน 
 นายสุนทร รับผดิชอบ  ดา้นกีฬา  และระบบเครือข่ายฐานขอ้มูล 
 นายอดิศร  รับผดิชอบ  ดา้นทุนกูย้มื 
 นายขวญัชยั รับผดิชอบ  ดา้นทุนกูย้มื 
 นายวเิชียร  รับผดิชอบ  ดา้นกิจกรรม 
 วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั รับผดิชอบ  ดา้นกิจกรรมศูนยเ์วช 

5.2 การอบรมนิสิตทํางาน 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัการอบรมนิสิตท่ีผา่นการสัมภาษณ์ในการสมคัรงานพิเศษกบัสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา ซ่ึง

ได้เชิญรองอธิการบดี ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์ มาเป็นผูใ้ห้การอบรม  โดยเล่ือนจากวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554 เป็นวนัท่ี 27  
ธนัวาคม 2554 โดยขอใหเ้จา้หนา้ท่ีของสาํนกัฯ เขา้ร่วมการอบรมในคร้ังน้ีดว้ย 

5.3 การจัดการแข่งขันกฬีาภายในของคณะวทิยาศาสตร์ฯ 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การจดัการแข่งขนักีฬาภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ในระหวา่งวนัท่ี 23 – 25  มกราคม  2554 

ท่ีประชุมต่างลงความเห็นว่าไม่สามารถเขา้ไปช่วยกิจกรรมและจดัสรรอุปกรณ์ในการแข่งขนัดงักล่าวได ้เน่ืองจากวนัและเวลาในการ
จดัการแข่งขนักีฬานั้น ตรงกบัการจดัการแข่งขนักีฬาภายในของมหาวทิยาลยั  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ประชุมคร้ังต่อไป  ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก จ.ประจวบครีีขันธ์ 

เลกิประชุมเวลา 10.50 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


