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-------

ผู้เข้ าประชุม
รศ.ดร.บังอร เสรี รัตน์, อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์ชชั ศรัณย์ จิตคงคา,อาจารย์ประยงค์
อ่อนตา,อาจารย์ศกั ดา เซะวิเศษ, ดร.มงคล สมกิ ตติกานนท์,อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์,อาจารย์ณัฏบ์ธมน หี บจันทร์ กรี , นางสาว
ชื่ นชี วิน พลายบัว,นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์,นายอดิ ศร เนี ยมแก้ว,นายวิเชี ยร ทุวิลา, นายกรภัทร์ งอกจันทึก,
นายฐิติวจั น์ กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ผู้ไม่ มาประชุม
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิลกสัมพันธ์,อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, ผศ.ดร.อัควิทย์ เรื องรอง,อาจารย์รัตนสุ ดา สุ ภดนัยสร, นางสาว
อัญชลี โพธยารมย์,นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค
เริ่มประชุมเวลา 16.23 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
อาจารย์ สายัณ พุทธลา เชิญรศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ เป็ นประธานในการดําเนินการประชุม
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มาเข้าร่ วมประชุมโครงการอบรมพัฒนาผูน้ าํ นิ สิต รุ่ นที่ 22 ใน
ครั้งนี้ ซึ่งสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมมากขึ้น และมีงานที่เป็ นภาพกว้าง ๆ ที่จะต้องรี บเร่ งดําเนินการ คือ
1.1 สถานการณ์ ของมหาวิทยาลัยฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีเพื่อปฏิบตั ิงานแล้ว จํานวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.บังอร และ
รศ.ดร.วิโฬฎฐ์ ซึ่ งจะทราบอย่างเป็ นทางการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ โดยสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาจะมี รศ.ดร.บังอร เป็ นรอง
อธิการที่ดูแล และจากที่สาํ นักกิจฯได้มีการดําเนินงานที่เป็ นผลงานดีอยูแ่ ล้วและท่านอธิการต้องการที่จะพัฒนานิสิต และอาจารย์รุ่นใหม่
ๆ เข้ามาทํางาน เพราะฉะนั้นสํานักกิจฯ อาจจะต้องมีรองผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ เพิ่มขึ้นอีก 2 คน ตามงานที่เพิ่มขึ้นด้วย
1.2 กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง กําหนดการรับพระราชทานปริ ญญาบัตร คือ วันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2556 โดยงานที่จะทําจะ
เป็ นงานเดิ มที่ปฏิบตั ิมาแล้วในทุกปี โดยในปี นี้ สํานักกิ การนิ สิตนักศึกษา จะต้องเป็ นหลักมากกว่าเดิ ม และจะต้องประสานงานกับ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดีดว้ ย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 24 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 กิจกรรมสํ าหรับนิสิตใหม่
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง กิจกรรมสําหรับนิสิตใหม่โดยในปี ต่อไปจะมีการรับนิสิตแบบพอประมาณ ตามนโยบายของ
ท่านอธิ การบดี จาก 8,000 คน อาจลดลงเหลือแค่ครึ่ งเดียว โดยจะไปเจาะที่ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก โดยประธานได้มอบหมายให้
อาจารย์สายัณดําเนินการต่อ โดยอาจารย์สายัณได้ช้ ีแจงเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
4.1.1 กําหนดการตารางกิจกรรมปฏิทินวิชาการ ภาคเรี ยนที่ 1/2556 ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ซึ่ ง
เอกสารดังกล่าวจะปรับให้สมบูรณ์และนําแจกให้กบั นิ สิตที่เข้ามาสมัครเรี ยนและชําระค่าลงทะเบียนแล้ว ประธานฯ ได้เสริ มในส่ วน
ของงานประชาสัมพันธ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่และจะมีระบบและระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่ องการตรวจ
สุ ขภาพ และมีนโยบายที่เป็ นเด็ดขาด คือ การดื่มสุ รา การสูบุหรี่ และการเล่นการพนัน ทั้งนิสิตนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์

4.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่ องการเลือกประธาน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา และกรรมการ
ประเภทข้าราชการเป็ นสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีกาํ หนดจะรับตั้งแต่วนั ที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2556
4.1.3 สารเสพติดที่มาในรู ปแบบต่าง ๆ โดยปั จจุบนั มีสารเสพติดที่มาในรู ปแบบการนํามาผสมกับนํ้าดื่ม
ชา หรื อแม้แต่การนํายาแก้ไอมาผสม โดยนโยบายของมหาวิทยาลัย จะต้องมีการพูดคุยกับนิ สิตนักศึกษาเรื่ องการเลิกเสพสิ่ งดังกล่าว
หรื อถ้านิสิตนักศึกษาคนใดไม่สามารถเลิกได้กใ็ ห้ออกจากมหาวิทยาลัยฯ และเมื่อเลิกสิ่ งเสพติดได้กเ็ ข้ามาเรี ยนใหม่ ในเรื่ องนี้ประธานฯ
เสริ มว่า
1. จะมีวธิ ีการอย่างไรจึงจะได้ขอ้ มูล หรื อจะต้องมีหน่วยสอดส่ องที่ตรวจสอบได้ทุกพื้นที่และทุกจุดที่มี
ความเสี่ ยง (การหาข้อมูลทั้งทางลับและทางแจ้ง)
2. จะกําหนดมาตรการป้ องกันอย่างไร และจะต้องมีคงามละเอียดและชัดเจนเพื่อช่วยดูแลนิสิตนักศึกษา
(ป้ องกัน ไม่เปิ ดโอกาส)
3. การลงโทษ
โดยทั้งหมดที่กล่าวมาให้ทบทวนและคิดร่ วมกันเพื่อนําเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยและ
อธิ การบดี ซึ่ งอาจารย์สายัณ เสริ มต่อในเรื่ องนี้ ว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 จะมีการนัดประชุมกลุ่มย่อยสําหรับสาขาวิชาที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว โดยมีรองคณบดี และประธานสาขาวิชาเข้าร่ วมประชุมด้วย และสิ่ งที่จะทําขณะนี้คือ การ จัดระบบรักษาความ
ปลอดภัย ด้วย
4.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการในที่ประชุม
อาจารย์ชชั ศรัณย์ แจ้งเรื่ อง ปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นซํ้าไปซํ้ามา โดยคณะจะมุ่งที่สาขาวิชา สาขาจะ
ดําเนิ นการโดยเรี ยกนิ สิตมี ปัญหามาคุย ซึ่ งถ้านิ สิตคนใดมี ปัญหาจนไม่สามารถปรั บตัวได้ก็ขอให้ออก ในส่ วนที่ ยงั ขาดอยู่คือการ
เชื่อมต่อทางด้านข้อมูลและความร่ วมมือ และอีกเรื่ องคือ การขัดแย้งกันของเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานที่ไม่ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร และบาง
เรื่ อง เช่น การจับนิสิตนักศึกษาที่เล่นการพนันและถูกปฏิเสธจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่งประธานฯ ได้เสริ มว่า ควรเชิญอาจารย์ในสาขาวิชา
และให้ท่านอธิการบดีแจ้งถึงนโยบาย แต่ตอ้ งดูที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย
อาจารย์ประยงค์ ได้มองในเรื่ องนี้ถึงความชัดเจนในเรื่ องของความเด็ดขาดและความชัดเจนของนโยบาย ซึ่ ง
หากมีการประชาสัมพันธ์ออกไปจะมีการตอบรับกลับมาหรื อไม่ และนิสิตนักศึกษาจะต้องมีการรับทราบด้วย
อาจารย์ธีรถวัลย์ เสริ มในเรื่ องเกี่ยวกับการพูดคุย และมีกิจกรรมเสริ มให้นิสิตนักศึกษาที่มีปัญหา เพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น
อาจารย์ศกั ดา เสริ มเกี่ยวกับปั ญหาพฤติกรรมของนิ สิตนักศึกษาที่เป็ นสิ่ งสําคัญ คืออาจารย์ที่ปรึ กษากับนิ สิต
ซึ่งจะต้องให้ใจกับนิสิตในการสัง่ สอนหรื ออบรม หรื อที่เรี ยกว่า “หาจุดร่ วม สงวนจุดต่าง”
อาจารย์ณัฏฐ์ธมน เสริ มเรื่ องการประชุ มอาจารย์ที่ ปรึ กษากิ จกรรม โดยขอให้เลื่ อนเวลาในการประชุ ม
เนื่องจากยังอยูใ่ นช่วงเวลาของการสอนทําให้ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมได้
อาจารย์ชชั ศรัณย์ เสริ ม เรื่ อง ในแต่ละคณะฯ อาจจะมีนิสิตนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านต่าง ๆ โดยอาจจะต้องมี
หมอประจําเพื่อให้คาํ ปรึ กษา และจะทําอย่างไรที่จะให้อาจารย์ที่ปรึ กษานําความสามารถออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และในส่ วนของการ
ประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษาควรมีการโทรตามล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อยํ้าอีกครั้งนอกจากการส่ งหนังสื อเพียงอย่างเดียว
ประธานฯ แจ้ง โดยต่อไปให้สํานักกิ จการนิ สตนักศึกษาจะต้องมีการเพิ่มงาน เติมงานและการประชุ มใน
ลักษณะต่าง ๆ และมีการเชิญอาจารย์เข้ามาร่ วมกันเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและรอบคอบด้วย
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
ไม่ มี
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
เลิกประชุมเวลา 10.15 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

