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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การปรับลดเงินงบประมาณแผ่ นดิน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การปรั บ ลดเงิ น งบประมาณแผ่น ดิ น ในปี งบประมาณ 2555 ประมาณ 9 ล้า นบาท ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่องานศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานที่ตอ้ งใช้งบประมาณแผ่นดิ นในการดําเนิ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
หน่วยงานภายนอก
1.2 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยได้รับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ 2555 จํานวน 87 อัตรา
โดยจะทําการจัดสรรให้กบั อาจารย์และบุคลากรอีกครั้งหนึ่ง และสามารถเรี ยกสอบได้เลยเพื่อรอบรรจุเมื่องบประมาณผ่านสภาเรี ยบร้อย
แล้ว
1.3 การได้ รับงบประมาณในการจัดสร้ างอาคารเรียน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ ในปี 2555 เพื่อจัดสร้างอาคารเรี ยน จํานวน 1 หลัง ซึ่ งแทนที่
อาคารดนตรี และอาคารเกษตร
1.4 การจําทําหลักสู ตรของคณะครุศาสตร์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง คณะครุ ศาสตร์ จะต้องทําหลักสู ตรให้เสร็ จภายในเดือนมีนาคม 2555 เพื่อที่จะดําเนิ นการรับ
นิสิตให้ทนั กับหลักสูตรใหม่ ส่ วนสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา วัดผลการศึกษา และจิตวิทยา คุรุสภาไม่สามารถออกใบรับรองให้
เพราะทาง กพ.ไม่มีอตั ราให้บรรจุในโรงเรี ยน
1.5 การลดหย่ อนค่ าหน่ วยกิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยฯได้ทาํ การลดหย่อนค่าหน่ วยกิตให้กบั นิ สิตโดยร่ วมกับสํานักส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน โดยให้นิสิตเข้าเว็บไซต์เพื่อยืน่ ความจํานงขอรับการลดหย่อนค่าหน่วยกิตได้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ซึ่ งจะต้อง
เป็ นนิสิตภาคปกติเท่านั้น โดยขณะนี้มีนิสิตเข้าลงทะเบียนขอรับสิ ทธิ์ จํานวน 10,820 คน และไม่ขอรับสิ ทธิ์ จํานวน 926 คน
1.6 การขออนุมัติเบิกค่ าตอบแทนพิเศษ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การขอเบิกค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมสําหรับผูท้ ี่มีคุณวุฒิ ความสามารถทางด้านเนติบณ
ั ฑิต
ไทยเป็ นกรณี พิเศษ ให้กบั อาจารย์ประจําหลักสู ตรและผูส้ อนสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิดงั กล่าว จํานวน 5 คน คนละ 5,000 บาทต่อ
เดือน โดยเบิกจากเงินค่าบํารุ งสาขาวิชานิติศาสตร์
1.7 การสรุปภาพบรรยากาศ การจัดโครงการรณรงค์ วนั เอดส์ โลก
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสรุ ปภาพบรรยากาศ การจัดโครงการรณรงค์วนั เอดส์โลก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม
2554 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่มีประโยชน์ต่อนิสิตที่เข้าร่ วมโครงการ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข คือ เปลี่ยนจากคําว่า ผู้อาํ นวยการสํ านักฯ เป็ น คําว่า ประธานฯ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การเปิ ดรับเสื้อสํ าหรับนิสิตและนักศึกษา
ประธานฯ สอบถาม เกี่ยวกับการเปิ ดรับเสื้ อสําหรับนิสิตและนักศึกษา ในภาคเรี ยนที่ 2/2554 โดยนายวิเชียร กล่าวว่า จะ
ทําการเปิ ดให้นิสิตนักศึกษาได้มารับเสื้ ออีกครั้งในระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2554 ตามช่วงเวลาเดิม
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การดําเนินการและการจัดการด้ านการบริหารความเสี่ ยง
นางสาวชื่นชีวนิ แจ้งเรื่ อง จากการที่ได้เข้าร่ วมประชุมกับงานประกันคุณภาพเรื องการจัดการด้านการบริ หารความเสี่ ยง
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 นั้น โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในงานต่าง ๆ ได้ระบุปัจจัยเสี่ ยง และการบริ หารความเสี่ ยงใน
งานที่ตนรับผิดชอบอยู่ มาอย่างน้อย 3 อย่าง และจะนํามาชัง่ นํ้าหนักดูว่าจะนําความเสี่ ยงในการทํางานด้านใดส่ งให้กบั งานประกัน
คุณภาพ ซึ่งจะขอให้ส่งในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ซึ่งแต่ละงานแบ่งดังนี้
นางสาวชื่นชีวนิ
รับผิดชอบ ด้านงานประกันคุณภาพภายใน งานประกันอุบตั ิเหตุ และงานทุนสําหรับนิ สิต
พิการและนิสิตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาวอัญชลี
รับผิดชอบ ด้านงานอนามัย
นางสาวณัฐวรรณ์ รับผิดชอบ ด้านงานธุรการ ทุนการศึกษา
นางสาวนัทธี
รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทําแผน
นายสุ นทร
รับผิดชอบ ด้านกีฬา และระบบเครื อข่ายฐานข้อมูล
นายอดิศร
รับผิดชอบ ด้านทุนกูย้ มื
นายขวัญชัย
รับผิดชอบ ด้านทุนกูย้ มื
นายวิเชียร
รับผิดชอบ ด้านกิจกรรม
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ รับผิดชอบ ด้านกิจกรรมศูนย์เวช
5.2 การอบรมนิสิตทํางาน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดการอบรมนิสิตที่ผา่ นการสัมภาษณ์ในการสมัครงานพิเศษกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ซึ่ ง
ได้เชิ ญรองอธิ การบดี ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิ ลกสัมพันธ์ มาเป็ นผูใ้ ห้การอบรม โดยเลื่ อนจากวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เป็ นวันที่ 27
ธันวาคม 2554 โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของสํานักฯ เข้าร่ วมการอบรมในครั้งนี้ดว้ ย
5.3 การจัดการแข่ งขันกีฬาภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ฯ
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2554
ที่ประชุมต่างลงความเห็นว่าไม่สามารถเข้าไปช่วยกิจกรรมและจัดสรรอุปกรณ์ในการแข่งขันดังกล่าวได้ เนื่ องจากวันและเวลาในการ
จัดการแข่งขันกีฬานั้น ตรงกับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ประชุมครั้งต่ อไป ณ ค่ ายเยาวชนดอนบอสโก จ.ประจวบคีรีขันธ์
เลิกประชุมเวลา 10.50 น.
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