รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 41/2554
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พรธิ ภา ไกรเทพ, นางสาวชื่นชีวิน
พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนี ยมแก้ว, นายวิเชี ยร ทุวิลา, นาย
ขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
ไม่ มาประชุ ม
เริ่มประชุ มเวลา 09.50 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การเดินทางไปราชการโครงการสั มมนาเชิงปฏิบตั กิ ารอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดิ นทางไปราชการโครงการสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิการอาจารย์ที่ปรึ กษากิ จกรรม ณ บ้าน
พิชยารี สอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2555 โดยรถออกเวลา 21.00 น. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. นางสาวชื่นชีวิน
รับผิดชอบเรื่ องงานเอกสารและภาพรวมของโครงการ
2. นายวิเชียร
รับผิดชอบเรื่ องการจัดสถานที่ และประสานงานส่ วนต่าง ๆ
3. นายสุ นทร,นายอดิศร,นายบัญญํติ
รับผิดชอบเรื่ องการถ่ายภาพและวีดีโอ
4. อาจารย์ธีรถวัลย์,อาจารย์สุรศักดิ์
รับผิดชอบเรื่ องรักษาการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
1.2 การสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่ นดิน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน โดยให้บุคลากรภายในสํานักฯ ส่ ง
เอกสารการสมัครให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.3 การนําเสนอสี ของชุ ดสู ท
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง มอบหมายให้น างสาวชื่ นชี วิ น ประสานงานกับ รองอธิ ก ารบดี ในเรื่ อ งของสี ชุ ด สู ทถ้า
ตัดสิ นใจเรี ยบร้อยแล้วให้นดั กับร้านมาวัดตัวและสัง่ ตัดได้
1.4 การรื้อถอนอาคารเกษตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรื้ อถอนอาคารเกษตร เพื่อสร้างอาคารเรี ยนหลังใหม่ ได้เริ่ มทําการรื้ อถอนเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว ส่ วนอาคารดนตรี น้ นั ทางสาขาวิชาได้ทาํ การย้ายอุปกรณ์การเรี ยนการสอนขั้นอาคาร 27 ด้วยเช่นเดียวกัน
1.5 การทําหนังสื อร้ องเรียนเพือ่ ขอความเป็ นธรรม
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง การทํา หนัง สื อ ร้ อ งเรี ย นเพื่ อ ขอความเป็ นธรรมเกี่ ย วกับ เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย
1.6 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2554
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง สํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาจะตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี พ.ศ.2554 ใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ซึ่ งสํานักฯ จะทําคู่มือการประเมินตนเอง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยผูท้ ี่ดูแลในแต่ละองค์ประกอบนั้น
จะต้องทําการเขียนการประเมินด้วยตนเองและอาจารย์สายัณ จะเป็ นผูต้ รวจสอบและให้คาํ ปรึ กษาประกอบการทําไปพร้อมกันด้วย
1.7 การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรของสํานักฯ โดยจะเชิ ญพักนักเทศน์มาเป็ นวิทยากรในการ
อบรม ซึ่ งอาจจะมีการรวมเอาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์และสํานักวิเทศสัมพันธ์มาร่ วมด้วย

1.8 การเปลีย่ นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเปลี่ยนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ ทร์ ใหม่ โดยท่านอธิ การบดีคนเก่าได้มีหนังสื อ
ถึงมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ และฝากฝังให้ช่วยดูแลด้วย
1.9 การปรับขึน้ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย/อาจารย์ งบประมาณแผ่ นดิน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การปรับอัตราเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย/อาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ในอัตรา
15,000 บาท และในกรณี ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเงินเดือนแล้วยังไม่ถึงนั้น มหาวิทยาลัยฯ อาจจะเพิ่มให้ในส่ วนของเงิ น
พิเศษก็ได้
1.10 การจัดทําแผน ประจําปี 2556
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายให้นางสาวนัทธี ประสานงานกับอาจารย์สุรศักดิ์ เครื่ องการจัดทําแผน ในปี
2556 ด้วย
1.11 ภาพประชาสั มพันธ์ ประตูหน้ าลิฟต์
ประธานฯ แจ้ ง เรื่ อง ขอขอบคุ ณ นิ สิ ต องค์ ก ารบริ หารนิ สิ ต ที่ ป รั บ ปรุ งภู มิ ท ัศ น์ ใ ห้ ดู ดี แ ละยัง เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์เครื่ องแต่งกายให้กบั นิสิตใหม่อีกด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 40/2554
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การลาออกของนางสาวณัฐวรรณ์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การลาออกของนางสาวณัฐวรรณ์ ซึ่ งจะมอบหมายงานในส่ วนของนางสาวณัฐวรรณ์ให้กบั
บุคลากรในสํานักฯ ดําเนิ นงานต่อไปก่อน เพื่อรอบุคลากรใหม่เข้ามาดําเนิ นงานต่อ โดยมอบหมายให้นายวิเชี ยรและนางสาวนัทธี
ช่ วยดู เรื่ องการรั บหนังสื อเข้า-ออก เรื่ องทุนการศึ กษาเนื่ องจากยังไม่ มีเรื่ องเร่ งด่ วน ส่ วนเรื่ องเงิ นสวัสดิ การนั้น ได้เคลี ยร์ ให้กบั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
5.2 การแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 39
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การนํานักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ครั้งที่ 39 โดยนักกีฬาได้
เข้ารอบชิงเหรี ยญทองแดงหลายประเภทกีฬาแต่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่ รอบถัดไปได้เนื่ องจากแข่งขันกับนักกีฬาที่มีความสามารถสู ง
กว่า ส่ วนบรรยากาศโดยทัว่ ไปดี
5.3 การนําระบบกองทุนกู้ยมื ฯ ลงในระบบ ERP
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง ได้ประสานงานกับงานคลังและบริ ษทั วิชนั่ เน็ต เรื่ องการนําระบบกองทุนกูย้ ืมเข้าสู่ ระบบ
ERP โดยของธนาคารกรุ งไทยได้เคลียร์ เอกสารเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เหลือเพียงธนาคารอิสลาม ซึ่ งจะต้องประสานกับทางบริ ษทั ฯ อีก
ครั้ง เมื่อมาจัดทําระบบให้กบั สํานักฯ ส่ วนเรื่ องขอดงกองทุน กรอ. นั้น ยังไม่มีความแน่ นอน เนื่ องจากยังไม่มีหนังสื อเชิ ญประชุ ม
มายังมหาวิทยาลัย ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้เงินทุนกูย้ มื ฯ สําหรับนิสิตล่าช้ากว่าเดิมเล็กน้อย

5.4 การแข่ งขันกีฬาเปตอง ของนักกีฬามหาวิทยาลัย
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง ได้ไปควบคุมดูแลนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเปตอง พบว่า ช่วงระหว่างรอการแข่งขัน ได้มี
การแข่งขันเปตองมาราธอน โปร ซึ่ งนักกีฬาของบ้านสมเด็จได้เข้าร่ วมแข่งขันด้วย
5.5 การจัดพิมพ์ สมุดกิจกรรมนิสิต ประจําปี การศึกษา 2555
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง การจัดจ้างพิมพ์สมุดกิ จกรรมนิ สิต ประจําปี การศึ กษา 2555 ซึ่ งจะจัดพิมพ์ จํานวน
10,000 เล่ม ๆ ละ 14 บาท (รวมปกพลาสติก) เป็ นเงินทั้งสิ้ น 149,800 บาท
5.6 การย้ ายศูนย์ เวชศึกษาป้องกัน
นายวิเชี ยร แจ้งเรื่ อง การย้ายห้องทํางานศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน ลงมาประจําอยูท่ ี่สาํ นักกิจการนิ สตนักศึกษา ชั้น
2M ในส่ วนของเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เก็บรวบรวมและนําลงมาวางหน้าห้องว่างถัดจากห้องฟิ ตเนส ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม
2555 นี้ และตูท้ ี่ยงั ไม่สามารถย้ายได้ให้วางไว้ก่อน เพื่อจะปรับปรุ งห้องดังกล่าวเป็ นห้องาสําหรับบริ การนิสิตนักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร ที่มาออกกําลังกาย จึงอยากให้ยา้ ยให้เสร็ จสิ้ นก่อนการเปิ ดภาคเรี ยน
5.7 การประชุ มกับ สสส. เกีย่ วกับกิจกรรมปลอดเหล้ า
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การไปร่ วมประชุมกับ สสส. เกี่ยวกับกิจกรรมปลอดเหล้า ซึ่ งในปี นี้ สสส. ได้มุ่งเน้น
ให้กิจกรรมทุกกิจกรรมปลอดเหล้า 100% ด้วย
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 11.00 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

