รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 28/2554
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาวชื่ น
ชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ์ สุ ขทัว่ , นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร
เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ผู้ไม่ มาประชุ ม
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
เริ่มประชุ มเวลา 13.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การจัดบอร์ ดประชาสั มพันธ์ ส.ค.ส. ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ ส.ค.ส. จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร ท่านอธิ การบดีจึง
ได้มอบให้จดั ทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ ส.ค.ส. ดังกล่าว โดยประธานฯ มอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแล
1.2 การสรุ ปการดําเนินกิจกรรมวันพิราลัย 18 – 19 มกราคม 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง สรุ ปผลการดําเนิ นงานกิ จกรรมวันพิราลัย วันที่ 18 – 19 มกราคม 2555 ที่ ผ่านมา ซึ่ ง
ประสบความสําเร็ จและได้รับการตอบรับจากนิสิตนักศึกษาอย่างมาก
1.3 การประชุ มพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 400 คน ในวันที่ 21 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา
โดย ประธานฯ ได้กล่าวถึงการนํา TREND MODEL มาใช้กบั การปฏิบตั ิงานภายในสํานักงาน
1.4 การจัดกิจกรรมการแข่ งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2011”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2011” ระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม
2555 โดยมีพิธีเปิ ด-ปิ ด การแข่งขันกีฬา ในวันที่ 28 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรี ย ์ และลานจอด
รถ (สนามฟุตบอลเดิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1.5 การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การอบรมผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมแก้วมรกต อาคาร 3 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยสํานักฯ ส่ งนางสาวณัฐวรรณ์ เป็ นผูเ้ ข้ารับการอบรม และ
นางสาวชื่นชีวิน เป็ นผูส้ งั เกตการณ์ ในวันดังกล่าว
1.6 การดําเนินการบริหารอาคาร 11
ปรานฯ แจ้งเรื่ อง การเปิ ดดําเนิ นกิจการของอาคาร 11 ซึ่ งเปิ ดใช้บริ การต่อและดําเนิ นงานภายใต้งบประมาณ
และการบริ หารจัดการที่คณะกรรมการอํานวยการของมหาวิทยาลัย โดยจะเปิ ดเป็ นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและบริ การวิชาการ
ท้องถิ่น ซึ่ งหากเกิดปั ญหาใด ๆ ให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวร่ วมหารื อและดําเนินการเป็ นระยะ ๆ
1.7 การเดินทางไปเรียนร่ วมกับประเทศมาเลเซีย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยอุตระ มาเลเซี ยได้ลง EMAILเกี่ยวกับการลงข่าวในหนังสื อพิมพ์มาเลเซี ย ที่
มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปเรี ยนร่ วมกับและการเดินทางของคณะผูบ้ ริ หารไปตรวจเยีย่ มนักศึกษาที่มาเลเซี ย
1.8 เชิญเป็ นเกียรติในพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 9
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ได้ทาํ หนังสื อขอเดชิญเป็ นเกียรติในพิธีประสาทปริ ญญา ครั้งที่
9 ประจําปี การศึกษา 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 ณ หอประชุมวันมูหะหะมัดนอร์มะทา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา บ้าน
โสร่ ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ยะลา โดยท่านอธิการบดีมอบหมายให้ผศ.ดร.ทัศนัย เป็ นผูต้ วั แทนเข้าร่ วมพิธีดงั กล่าว
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 27/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ข้อ 1.7 ตารางกําหนดการรับพระราชทานปริ ญญาบัตร เดิม ระหว่าง
วันที่ 6 – 12 มีนาคม และวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2555 เปลีย่ นเป็ น วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม และวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2555
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดงาน Job Fair
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมการจัดงาน Job Fair โดยในวันที่ 30 มกราคม 2555 ได้นดั ให้บริ ษทั วัฏฏะ เข้า
มาประชุม เวลา 13.00 น.
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 การขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ คืนทุนบริษทั ธนออม 2010 จํากัด
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อคืนทุนบริ ษทั ธนออม 2010 จํากัด จํานวน 3,682,353
บาท เพื่อจ่ายเงินคืนทุนแก่บริ ษทั ธนออม 2010 จํากัด ในเรื่ องการยกเลิกสัญญาการบริ หารอาคาร 11 ส่ วนโรงแรม เพื่อผ่อนปรน
บรรเทาทุกข์แก่บริ ษทั และยังเป็ นการประนอมสถานการณ์ให้มหาวิทยาลัยอีกด้วย
4.2 การร้ องเรียนของสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง การร้ อ งเรี ย นของสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ ซึ่ งได้มี ม ติ ใ ห้เ สนอในเรื่ อ งต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
- เรื่ องขอส่ งนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ มาดํารงตําแหน่งที่ครอบครอง
- เรื่ องค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- เรื่ องขออนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นสามาชิกกองทุนสุ ริยะ
- เรื่ องการหักเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 เท่า
- เรื่ องการบริ หารงานของผูอ้ าํ นวยการสํานักโรงเรี ยนประถมสาธิต
- เรื่ องการพิจารณาความดีความชอบ
4.3 การจัดโครงการตามรอยเท้ าพ่ อ
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ ได้จ ัด โครงการตามรอยเท้า พ่ อ ณ โครงการชั่ง หัว มัน (ตาม
พระราชดําริ ) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่ งทางคณะได้ขอบุคลากรของสํานักในการเข้าร่ วมกิจกรรมด้วย จํานวน 2 คน
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การขออนุญาตใช้ เงินสวัสดิการ
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การขออนุญาตใช่เงินสวัสดิการ จํานวน 43,750 บาท เพื่อจ่ายค่าเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับ
นัก กี ฬ าที่ เ ข้าร่ ว มแข่ ง ขันกี ฬามหาวิ ทยาลัย เมื่ อโครงการกี ฬาอนุ มตั ิ แ ล้ว จะนําเงิ นดัง กล่ า วคื นเข้า บัญชี เงิ นสวัสดิ การสํานัก ฯ
เหมือนเดิม
5.2 การอนุมตั โิ อนเงินค่ าเทอมสํ าหรับนิสตกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา เทอม 1/2554
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การอนุมตั ิโอนเงินค่าเทอมสําหรับนิสิตนักศึกษากองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา เทอม 1/2554
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และในวันที่ 24 มกราคม – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 จะเดิ นทางไปประเทศเขมรเพื่อพานักศึกษาเดินทางไป
เรี ยนร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประชุ มครั้งต่ อไป วันที่ 23 มกราคม 2555
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

