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วนัจันทร์ที่  23  มกราคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยพ์รธิภา ไกรเทพ, นางสาวช่ืน
ชีวิน  พลายบวั, นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทัว่, นางสาวนทัธี เฟ่ืองฟู,  นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  
เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา,  นายขวญัชยั  ชา้งเกิด,  วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์ 
เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ ส.ค.ส. ของสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกฎุราชกมุาร 
 ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัฯ ไดรั้บ ส.ค.ส. จากสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ท่านอธิการบดีจึง
ไดม้อบใหจ้ดัทาํบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ส.ค.ส. ดงักล่าว โดยประธานฯ มอบหมายใหน้ายวิเชียรเป็นผูดู้แล 

1.2  การสรุปการดาํเนินกจิกรรมวนัพริาลยั 18 – 19 มกราคม 2555  
 ประธานฯ แจ้งเร่ือง สรุปผลการดาํเนินงานกิจกรรมวนัพิราลยั วนัท่ี 18 – 19 มกราคม 2555 ท่ีผ่านมา ซ่ึง

ประสบความสาํเร็จและไดรั้บการตอบรับจากนิสิตนกัศึกษาอยา่งมาก 
1.3 การประชุมพนักงานมหาวทิยาลยั 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมพนกังานมหาวิทยาลยั จาํนวน 400 คน ในวนัท่ี 21 มกราคม 2555 ท่ีผ่านมา 
โดย ประธานฯ ไดก้ล่าวถึงการนาํ TREND MODEL มาใชก้บัการปฏิบติังานภายในสาํนกังาน  

1.4 การจดักจิกรรมการแข่งขนักฬีาภายใน “ชงโคเกมส์ 2011” 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2011”  ระหว่างวนัท่ี 20 – 28 มกราคม 

2555 โดยมีพิธีเปิด-ปิด การแข่งขนักีฬา ในวนัท่ี 28 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย ์และลานจอด
รถ (สนามฟุตบอลเดิม) มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

1.5 การอบรมผู้ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การอบรมผูต้รวจประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวนัท่ี 24 – 26 มกราคม 2555 ณ ห้อง

ประชุมแกว้มรกต อาคาร 3 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยสํานกัฯ ส่งนางสาวณัฐวรรณ์ เป็นผูเ้ขา้รับการอบรม และ
นางสาวช่ืนชีวิน เป็นผูส้งัเกตการณ์ ในวนัดงักล่าว 

1.6 การดาํเนินการบริหารอาคาร 11 
ปรานฯ แจง้เร่ือง การเปิดดาํเนินกิจการของอาคาร 11 ซ่ึงเปิดใชบ้ริการต่อและดาํเนินงานภายใตง้บประมาณ

และการบริหารจดัการท่ีคณะกรรมการอาํนวยการของมหาวิทยาลยั โดยจะเปิดเป็นศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพและบริการวิชาการ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงหากเกิดปัญหาใด ๆ ใหค้ณะกรรมการชุดดงักล่าวร่วมหารือและดาํเนินการเป็นระยะ ๆ  

1.7 การเดนิทางไปเรียนร่วมกบัประเทศมาเลเซีย 
ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัอุตระ มาเลเซียไดล้ง EMAILเก่ียวกบัการลงข่าวในหนงัสือพิมพม์าเลเซีย ท่ี

มหาวิทยาลยัไดส่้งนกัศึกษาไปเรียนร่วมกบัและการเดินทางของคณะผูบ้ริหารไปตรวจเยีย่มนกัศึกษาท่ีมาเลเซีย 
1.8 เชิญเป็นเกยีรตใินพธีิประสาทปริญญา คร้ังที่ 9 

ประธานฯ แจง้เร่ือง มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา ไดท้าํหนงัสือขอเดชิญเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญา คร้ังท่ี 
9  ประจาํปีการศึกษา 2554 ในวนัอาทิตยท่ี์ 29 มกราคม 2555 ณ หอประชุมวนัมูหะหะมดันอร์มะทา มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา บา้น
โสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ยะลา โดยท่านอธิการบดีมอบหมายใหผ้ศ.ดร.ทศันยั เป็นผูต้วัแทนเขา้ร่วมพิธีดงักล่าว 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 



วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 27/2554 
  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไ้ข ขอ้ 1.7 ตารางกาํหนดการรับพระราชทานปริญญาบตัร เดมิ ระหว่าง
วนัท่ี 6 – 12 มีนาคม และวนัท่ี 14 – 17 มีนาคม 2555 เปลีย่นเป็น วนัท่ี 6 – 12 พฤษภาคม และวนัท่ี 14 – 17 พฤษภาคม 2555   

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การจดังาน Job Fair 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมการจดังาน Job Fair  โดยในวนัท่ี 30 มกราคม 2555 ไดน้ดัใหบ้ริษทั วฏัฏะ เขา้
มาประชุม เวลา 13.00 น.  
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

4.1 การขอยมืเงนิจากมหาวทิยาลยัฯ เพือ่คนืทุนบริษทัธนออม 2010 จาํกดั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การขอยมืเงินจากมหาวิทยาลยัฯ เพ่ือคืนทุนบริษทัธนออม 2010 จาํกดั จาํนวน 3,682,353 

บาท เพ่ือจ่ายเงินคืนทุนแก่บริษทัธนออม 2010 จาํกดั ในเร่ืองการยกเลิกสัญญาการบริหารอาคาร 11 ส่วนโรงแรม เพ่ือผ่อนปรน
บรรเทาทุกขแ์ก่บริษทัและยงัเป็นการประนอมสถานการณ์ใหม้หาวิทยาลยัอีกดว้ย  

4.2 การร้องเรียนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง การร้องเรียนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซ่ึงได้มีมติให้เสนอในเร่ืองต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี 
- เร่ืองขอส่งนางอชัรี ภกัดีสุวรรณ์ มาดาํรงตาํแหน่งท่ีครอบครอง 
- เร่ืองค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
- เร่ืองขออนุญาตใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัเป็นสามาชิกกองทุนสุริยะ 
- เร่ืองการหกัเงินเดือนของพนกังานมหาวิทยาลยั 0.2 เท่า 
- เร่ืองการบริหารงานของผูอ้าํนวยการสาํนกัโรงเรียนประถมสาธิต 
- เร่ืองการพิจารณาความดีความชอบ 

4.3 การจดัโครงการตามรอยเท้าพ่อ  
ประธานฯ แจ้งเร่ือง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการตามรอยเท้าพ่อ ณ โครงการชั่งหัวมัน (ตาม

พระราชดาํริ) ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2555 ซ่ึงทางคณะไดข้อบุคลากรของสาํนกัในการเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย จาํนวน 2 คน  
ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 

 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การขออนุญาตใช้เงนิสวสัดกิาร 

นายสุนทร  แจง้เร่ือง การขออนุญาตใช่เงินสวสัดิการ จาํนวน 43,750 บาท เพ่ือจ่ายค่าเป็นค่าเบ้ียเล้ียงสาํหรับ
นักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั เม่ือโครงการกีฬาอนุมติัแล้วจะนาํเงินดงักล่าวคืนเข้าบญัชีเงินสวสัดิการสํานักฯ 
เหมือนเดิม 

5.2 การอนุมตัโิอนเงนิค่าเทอมสําหรับนิสตกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา เทอม 1/2554 
นายอดิศร แจง้เร่ือง การอนุมติัโอนเงินค่าเทอมสาํหรับนิสิตนกัศึกษากองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา เทอม 1/2554 

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และในวนัท่ี 24 มกราคม – วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2555 จะเดินทางไปประเทศเขมรเพ่ือพานกัศึกษาเดินทางไป
เรียนร่วมกบัประเทศเพ่ือนบา้น 
  
ประชุมคร้ังต่อไป  วนัที่ 23 มกราคม 2555 
เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
 

นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั ผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยส์ายณั  พุทธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


