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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การจัดสรรงบประมาณ ปี งบประมาณ 2555 เพือ่ จ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย “อัตราใหม่ ”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง กองนโยบายและแผน ได้รับร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 เรื่ องของการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ข้างต้นเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 6,122,500
บาท เพื่อจัดสรรให้จดั จ้างอัตราใหม่ จํานวน 96 อัตรา แบ่งเป็ น
- ทดแทนเกษียณ 9 อัตรา : สายสอน 4 อัตรา, สายสนับสนุน 5 อัตรา
- ตามมติ ครม. 87 อัตรา : สายสอน 74 อัตรา, สายสนับสนุน 13 อัตรา ซึ่ งอัตราดังกล่าวยังมิได้ประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา หากเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วทางกองนโยบายและแผนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
1.2 การขอลาออกจากตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสํ านักโรงเรียนสาธิต
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การขอลาออกจากตําแหน่ งรองผูอ้ าํ นวยการสํานักโรงเรี ยนสาธิ ต คือ อาจารย์วิมลักษณ์
ได้ห มดวาระลงจากหั ว หน้ า โปรแกรมปฐมวัย จึ ง ได้ข อลาออกจากตํา แหน่ ง รองผู ้อ ํา นวยการสํ า นัก โรงเรี ยนสาธิ ต และ
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย โดยสํานักโรงเรี ยนสาธิ ตได้ทาํ การแต่งตั้งให้อาจารย์ยุวรั ตน์ ให้ดาํ รงตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการศูนย์
การศึกษาปฐมวัย และรองผูอ้ าํ นวยการสํานักโรงเรี ยนสาธิตแทน
1.3 การรายงานการดําเนินงาน “โครงการช่ วยเหลือนิสิตให้ มงี านทําระหว่ างเรียน”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรายงานการดําเนิ นงาน “โครงการช่วยเหลือนิ สิตให้มีงานทําระหว่างเรี ยน” สําหรับ
นิสิตให้มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ในการทํางาน ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยโครงการ
จะเริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2555 จากโครงการดังกล่าวมีนิสิตที่มีความสนใจสมัครและผ่านการสัมภาษณ์ จํานวน
29 คน และได้จดั ลงตามหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 14 หน่วยงาน
1.4 การจ่ ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ งผู้เกษียณอายุราชการ
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง การจ่ า ยเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํา ตํา แหน่ ง ของ รศ.ประสิ ทธิ์ เวชบรรยงรั ต น์ ตามที่
สาขาวิชาออกแบบนิ เทศศิลป์ คณะมนุ ษยศาสตร์ ฯ ได้ทาํ การขอจ้าง เพื่อปฏิ บตั ิงานสอนและเป็ นศักยภาพของสาขาวิชา โดยใช้
งบประมาณ บํารุ งการศึกษาปี 2555 ของสาขาวิชา แต่เนื่ องจากในปี 2555 ทางสาขาวิชามิได้ต้ งั งบประมาณรองรับในส่ วนนี้ ไว้
สาขาวิชาจึ งขออนุ มตั ิจ่ายเงิ นค่าจ้าง รศ.ประสิ ทธิ์ เฉพาะในส่ วนของเงิ นเดื อน ในอัตรา 14,720 บาท ส่ วนเงิ นประจําตําแหน่ ง
จํานวน 9,900 บาท สาขาขอเบิกจากเงินงบประมาณในส่ วนของบัณฑิตวิทยาลัย
1.5 การเพิม่ เงินเดือน จํานวน 15,000 บาท/เดือน สํ าหรับข้ าราชการและบุคลากร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเพิ่มเงิ นเดื อนสําหรับข้าราชการ จํานวน 15,000 บาท/เดื อน นั้น ซึ่ งจะเริ่ มในเดื อน
มกราคม 2555 เป็ นต้นไป ซึ่ งขณะนี้ยงั อยูใ่ นการพิจารณาของที่ประชุม โดยผูท้ ี่จา้ งโดยงบประมาณแผ่นดินจะขึ้นให้ตามปกติ ส่ วน
ผูท้ ี่จา้ งด้วยงบบํารุ งการศึกษาก็จะดําเนินการขึ้นเงินเดือนให้เหมือนกัน และอยูใ่ นความดูแลของมหาวิทยาลัย

1.6 การประชุ มพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 400 คน ระหว่างวันที่
21 – 23 มกราคม 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งในช่วงวันดังกล่าวมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ด้วย ทําให้ตอ้ งจัดสรรบุคลากรเพื่อดําเนินงานกิจกรรม โดยอาจเดินทางเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 22 – 23 มกราคม 2555 ซึ่ ง
จะพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุมของสํานักฯ ต่อไป
1.7 โครงการเรียนร่ วมประเทศเพือ่ นบ้ าน ครั้งที่ 3
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง โครงการเรี ยนร่ วมประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มที่ 1 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โดยผูบ้ ริ หารที่
เดินทางไปส่ งนิ สิตได้เล่าถึงบรรยากาศต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น และกลุ่มที่ 2 จะเดินทางไปในวันที่ 22 มกราคม 2555 โดยมีนายอดิศร
และนายขวัญชัย ร่ วมเดิ นทางไปเพื่อดูแลนิ สิตด้วย ซึ่ งประธานฯ ได้แจ้งเรื่ องการจะจัดทําโครงการศึกษาดูงานและอบรมนิ สิต
ตัวแทนสาขาวิชา จํานวน 70 คน ณ จังหวัดอุดรธานี และข้ามไปที่เวียงจันทร์ ประเทศลาว โดยจะต้องนําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง
1.8 การสรุ ปผลการดําเนินงาน การเข้ าร่ วมประกวดดนตรีไทย
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง การสรุ ป ผลการเข้า ร่ ว มประกวดดนตรี ไ ทย ชิ ง ถ้ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ โครงการมหกรรมดนตรี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ซึ่ งสาขาวิชาดนตรี ไทย คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้จ ัดส่ งเข้าประกวดและได้รั บรางวัลชนะเลิ ศและรองชนะเลิ ศ หลายรางวัล เป็ นการสร้ างชื่ อ เสี ย งให้ก ับ
มหาวิทยาลัยเป็ นอย่างมาก
1.9 การจัดงานเลีย้ งปี ใหม่ ของมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดงานเลี้ ยงปี ใหม่ ของมหาวิทยาลัย โดยจะจัดในวันที่ 20 มกราคม 2555 อาหาร
รับผิดชอบหน่วยงานละ 1 ซุม้ จํานวน 3,000 บาทหรื อมากกว่านั้นก็ได้
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 24/2554
รั บรองรายงานการประชุ มโดยมี การแก้ไข ข้อ 5.3 การตรวจสุ ขภาพข้าราชการและบุ คลากร ในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2555 จากเวลา 07.00 – 10.00 น. เป็ น เวลา 07.30 – 10.30 น.
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 ข้ อ 1.6 การจัดเลีย้ งปี ใหม่ ของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดเลี้ยงปี ใหม่ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ซึ่ งจะจัดเลี้ยงย้อนหลังให้กบั รอง
อธิการบดี และบุคลากรที่ติดราชการ โดยประธานฯ จะทําการสอบถามวันและเวลาที่แน่นอนจากรองอธิการบดี เพื่อนัดวันที่
เหมาะสมอีกครั้ง
3.2 ข้ อ 3.1 การจัดกิจกรรมงานวันพิราลัย สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค)
ประธานฯ มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์สรุ ปที่เข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันพิราลัย โดย
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเกี่ยวกับการจัดตั้งเวทีที่จะใช้ในการแสดงหน้าประชาสัมพันธ์ ซึ่ งยังไม่สามารถกําหนดได้วา่ จะหันหน้าเวทีไป
ทางใด ซึ่ งจะมีการประชุมอีกครั้ง สํานักกิจการนิสตนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตารางการแสดงบนเวที ซึ่ งหน่วยงานต่าง
ๆ ที่จะส่ งการแสดงจะต้องมาส่ งที่สาํ นักฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2555 เพื่อรวบรวมให้นายวิเชียรจัดลงตาราง โดยท่านอธิการบดี
ได้เสนอให้ทางสํานักโรงเรี ยนสาธิตส่ งชุดการแสดงด้วย นายวิเชียร เสริ มในส่ วนของวันที่ 18 มกราคม 2555 จะมีการจัด
นิทรรศการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. และในเวลา 16.30 น. จะเป็ นการแสดงของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ งจะทําการนัด
ประชุมอีกครั้ง ส่ วนในวันที่ 19 มกราคม 2555 อาจารย์กลอยใจได้ส่งการแสดงละครชาตรี โดยจะทําการแสดงในช่วงก่อนเวลา
12.00 น. และตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น. จะเป็ นการประกวดร้องเพลงซึ่ งการประกวดดังกล่าวเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั
บุคคลภายนอกเข้ามาสมัครด้วย และตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็ นต้นไปจะเป็ นการแสดงละครนอก ซึ่ งประธานฯ ได้เชิญชวนให้
บุคลากรเข้าร่ วมชมการแสดงดังกล่าวด้วย การนี้ประธานฯ ได้สอบถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องการจัดแถววางพวงมาลาในช่วงเช้า
ของวันที่ 19 มกราคม 2555 ด้วย ซึ่ งที่ประชุมได้เสนอเปลี่ยนสถานที่ในการจัดตั้งขบวนเป็ นหน้าอาคาร 27 และประกอบด้วย พวง
มาลาของศูนย์ สํานัก สโมสร ส่ วนของสาขาวิชานั้นให้จดั วางได้เลย เนื่องจากมีสาขาวิชาและนิสิตเป็ นจํานวนมาก จึงขอตัวแทน

นิสิตแต่ละคณะ ๆ ละ 300 คน ส่ วนเรื่ องการเช็คกิจกรรมนิสิตมอบหมายให้องค์การนําไปประสานงานต่อว่าจะดําเนินการอย่างไร
ให้นิสิตสามารถเช็คกิจกรรมได้ทวั่ ถึงกัน
3.3 ข้ อ 3.2 การจัดทําเสื้ออาจารย์ ที่ปรึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นายอดิศรจัดทําเพิม่ 130 ตัว โดยให้เป็ นสี ม่วง เพื่อใช้สาํ หรับงานเดินเพื่อ
สุ ขภาพและงานกีฬาภายใน โดยใช้เงินกิจกรรมนิสิตในการจัดทํา ประธานฯ เสริ มเรื่ องงานเดินเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งในปี 2555 นี้ไม่ได้
จําหน่ายบัตร ซึ่ งได้ทาํ การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยหน่วยงานที่ได้
ให้การสนับสนุนมาแล้ว ได้แก่ ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ร้านปุณวีร์ ดคุณสมคิด กิ่มบางยาง , คุณจุมพฏ และ
ตุก๊ ตาจากงานราตรี บณั ฑิต จํานวนหนึ่ง ส่ วนสถานที่ในการจัดงาน จัดที่มหาวิทยาลัยเหมือนเดิม เพิ่มรถเครื่ องเสี ยง พร้อมติดต่อ
ตํารวจจราจรเพื่อกั้นรถ โดยจะเริ่ มเดินตั้งแต่เวลา 06.00 น.
3.4 ข้ อ 5.2 ระบบ MIS
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การดําเนินการของระบบ โดยขณะนี้บริ ษทั จะทําการ Run ระบบการทํางานทั้งหมด
โดยเริ่ มจากสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ตามด้วยงานคลัง และสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ซึ่ งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตบ้าง ให้ทราบโดยทัว่ กันว่ากําลัง TEST ระบบการทํางานอยู่ และอีกเรื่ อง คือการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2555
3.5 ข้ อ 5.3 การเซ็นสั ญญากู้ยมื
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง ได้ทาํ การยืนยันในระบบกองทุนเพื่อโอนเงินค่าครองชีพสําหรับนิสิตที่ต่อสัญญา ของภาค
เรี ยนที่ 2/2554 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยนิสิตจะรับเงินทุกวันที่ 29 ของทุกเดือน
3.6 ข้ อ 5.5 การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่ อง การส่ งชื่อนางสาวณัฐวรรณ์ เข้าร่ วมเป็ นผูอ้ บรมผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และได้สอบถามกับนางพรรณี เกี่ยวกับกรณี ที่มีที่วา่ งให้รีบแจ้ง เพื่อเพิ่มเติมบุคลากรในการเข้าร่ วมอบรม
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การถูกตัดงบประมาณแผ่ นดินของเงินกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่ อง การถูกตัดงบประมาณแผ่นดินเกี่ยวกับเงินกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้ลดลง และ
กําลังอยูใ่ นที่ประชุมสภาขณะนี้ โดยให้เตรี ยมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย
5.2 การจัดทําแผนงบประมาณการดําเนินงานด้ านกีฬา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การจัดทําแผนการจัดตั้งงบประมาณดําเนิ นการด้านกี ฬา ซึ่ งจากที่ ได้ประสานงานกับ
ผูช้ ่ ว ยอธิ ก ารบดี ยัง พิ จ ารณากัน อยู่ว่ า จะทํา เป็ นโครงการหรื อ ทํา เป็ นแผนคํา ขอตั้ง งบประมาณ เพื่ อ นํา เข้า ที่ ป ระชุ ม ให้ส ภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
5.3 การประกาศรายชื่อนิสิตกู้ยมื เงินทุนเพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การติดประกาศรายชื่อนิ สิตที่อนุมตั ิการกูย้ มื เพื่อให้นาํ ใบเสร็ จค่าเทอมมายืน่ ตั้งแต่วนั ที่ 9
– 17 มกราคม 2555 โดยมี ยอดนิ สิตที่ อนุ มตั ิ ประมาณ 2,100 กว่าคน และจะต้องทําการโอนเงิ นให้แล้ว เสร็ จภายในวันที่ 20
มกราคม 2555 เนื่องจากจะต้องเดินทางไปดูแลนิสิตที่จะเดินทางไปเรี ยนร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
5.4 การรับบริการนิสิตในด้ านการรักษาพยาบาล
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง การรั บบริ การด้านการรั กษาพยาบาลของนิ สิตอย่างต่อเนื่ อง โดยในช่ วงนี้ อากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้นิสิตไม่สบายมากขึ้น
5.5 การส่ ง ส.ค.ส. อวยพรปี ใหม่ และการแจ้ งครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ชํารุ ด
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง การจัดส่ ง ส.ค.ส. อวยพรปี ใหม่ให้กบั มหาวิทยาลัยของรัฐเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และได้
แจ้งเกี่ ยวกับการชํารุ ดของเครื่ องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่ อง และไฟทางบริ เวณด้านหน้าห้องสํานักงานที่ไม่สามารถใช้งานได้
หลายหลอด และได้ขอให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องดําเนินการแจ้งช่างเพื่อทําการซ่อมบํารุ งด้วย

5.6 การเริ่มฝึ กภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การเริ่ มฝึ กภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร โดยผลัดแรก เริ่ มวันที่ 9 มกราคม
2555 มีนกั ศึกษาวิชาทหารปี 3 หญิง รวม 5 นาย ฝึ กทั้งสิ้ นเป็ นเวลา 6 วัน ซึ่ งจากเดิมฝึ ก 5 วัน
5.7 การประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
นางสาวชื่ นชี วิน แจ้งเรื่ อง การประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 ตั้งแต่
เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3
5.8 การเปิ ดรับสมัครผ่ อนผันการเกณฑ์ ทหารรอบสุ ดท้ าย
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การเปิ ดรับสมัครผ่อนผันการเกณฑ์ทหารรอบสุ ดท้าย โดยเริ่ มรับส่ งเอกสารการขอผ่อน
ผัน ตั้งแต่วนั ที่ 5 มกราคม – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะยึดกําหนดการส่ งเอกสารตามระบบของสํานักฯเป็ นหลัก
5.9 การรับเสื้อกีฬาของนิสิตนักศึกษา
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การหยุดจ่ายเสื้ อสําหรับนิสิตแล้ว ส่ วนของนักศึกษานั้นจะนําลงไปจ่ายให้บริ เวณชั้น 1 วัน
อาทิตย์ ซึ่ งที่ประชุมลงมติให้จาํ หน่ายได้แล้ว โดยให้นายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแลเก็บค่าเสื้ อที่จาํ หน่ายได้
5.10 การซ่ อมบํารุ งครุ ภณ
ั ฑ์ และสิ่ งก่ อสร้ าง
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การประชุมของผูบ้ ริ หารสํานักฯ เกี่ยวกับการซ่อมบํารุ งครุ ภณั ฑ์และสิ่ งก่อสร้าง โดย
การจัดตั้งงบประมาณและใช้เงินงบประมาณเงินกิจกรรมคงคลังนิสิต เพื่อจัดการซ่ อมบํารุ งห้องทํางานขององค์การและสโมสรต่าง
ๆ ให้เหมาะสมและเหมาะกับการดําเนิ นงานกิจกรรม โดยมอบหมายให้นางสาวนัทธี ประสานงานกับงานพัสดุในการทําเอกสาร
เพื่อทําการขออนุมตั ิจดั ซ่อม
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
ประชุ มครั้งต่ อไป วันที่ 9 มกราคม 2555
เลิกประชุ มเวลา 10.40 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

