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ผู้เข้าประชุม 
 รศ.ดร.บงัอร  เสรีรัตน์, อาจารยส์ายณั  พุทธลา, อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, อาจารยช์ชัศรัณย ์ จิตคงคา,อาจารยป์ระยงค ์ 
อ่อนตา,อาจารยศ์กัดา  เซะวิเศษ, ดร.มงคล  สมกิตติกานนท์,อาจารยข์วญันภา  วจันรัตน์,อาจารยณ์ัฏบ์ธมน  หีบจนัทร์กรี, นางสาว      
ช่ืนชีวิน  พลายบวั,นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟู, นายสุนทร  ปาละพนัธ์,นายอดิศร  เนียมแกว้,นายวิเชียร  ทุวิลา, นายกรภทัร์  งอกจนัทึก,     
นายฐิติวจัน์  ก่ิงแกว้เจริญรัตน์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์,อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ ผศ.ดร.อคัวิทย ์ เรืองรอง,อาจารยรั์ตนสุดา  สุภดนยัสร, นางสาว
อญัชลี  โพธยารมย,์นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสกนาํโชค 
เร่ิมประชุมเวลา  16.23 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 อาจารย์สายณั  พทุธลา เชิญรศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์เป็นประธานในการดาํเนินการประชุม 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การขอบคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุมโครงการอบรมพฒันาผูน้าํนิสิต รุ่นท่ี 22 ใน

คร้ังน้ี ซ่ึงสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาไดมี้การพฒันาการจดักิจกรรมมากข้ึน และมีงานท่ีเป็นภาพกวา้ง ๆ ท่ีจะตอ้งรีบเร่งดาํเนินการ คือ  
1.1  สถานการณ์ของมหาวทิยาลยัฯ  
ประธานฯ แจง้เร่ือง  ขณะน้ีไดมี้การแต่งตั้งรองอธิการบดีเพื่อปฏิบติังานแลว้ จาํนวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.บงัอร และ

รศ.ดร.วิโฬฎฐ์ ซ่ึงจะทราบอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 น้ี โดยสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาจะมี รศ.ดร.บงัอร เป็นรอง
อธิการท่ีดูแล และจากท่ีสาํนกักิจฯไดมี้การดาํเนินงานท่ีเป็นผลงานดีอยูแ่ลว้และท่านอธิการตอ้งการท่ีจะพฒันานิสิต และอาจารยรุ่์นใหม่ 
ๆ เขา้มาทาํงาน เพราะฉะนั้นสาํนกักิจฯ อาจจะตอ้งมีรองผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ เพิ่มข้ึนอีก 2 คน ตามงานท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 

1.2  กาํหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประธานฯ แจง้เร่ือง  กาํหนดการรับพระราชทานปริญญาบตัร คือ วนัท่ี 2 – 11 กรกฎาคม 2556 โดยงานท่ีจะทาํจะ

เป็นงานเดิมท่ีปฏิบติัมาแลว้ในทุกปี โดยในปีน้ีสํานักกิการนิสิตนักศึกษา จะตอ้งเป็นหลกัมากกว่าเดิม และจะตอ้งประสานงานกบั
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดีดว้ย 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 24 โดยไม่มีการแกไ้ข  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
  ไม่มี 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  4.1  กจิกรรมสําหรับนิสิตใหม่ 
  ประธานฯ แจง้เร่ือง กิจกรรมสาํหรับนิสิตใหม่โดยในปีต่อไปจะมีการรับนิสิตแบบพอประมาณ ตามนโยบายของ
ท่านอธิการบดี จาก 8,000 คน อาจลดลงเหลือแค่คร่ึงเดียว โดยจะไปเจาะท่ีปริญญาโทและปริญญาเอก โดยประธานไดม้อบหมายให้
อาจารยส์ายณัดาํเนินการต่อ โดยอาจารยส์ายณัไดช้ี้แจงเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

4.1.1  กาํหนดการตารางกิจกรรมปฏิทินวชิาการ ภาคเรียนท่ี 1/2556  ของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา ซ่ึง
เอกสารดงักล่าวจะปรับให้สมบูรณ์และนาํแจกให้กบันิสิตท่ีเขา้มาสมคัรเรียนและชาํระค่าลงทะเบียนแลว้ ประธานฯ ไดเ้สริมในส่วน
ของงานประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่และจะมีระบบและระเบียบมากยิ่งข้ึน โดยจะเนน้การประชาสัมพนัธ์เร่ืองการตรวจ
สุขภาพ  และมีนโยบายท่ีเป็นเดด็ขาด คือ การด่ืมสุรา การสูบุหร่ี และการเล่นการพนนั ทั้งนิสิตนกัศึกษา บุคลากร และคณาจารย ์



4.1.2  ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เร่ืองการเลือกประธาน กรรมการประเภทคณาจารยป์ระจาํ และกรรมการ
ประเภทขา้ราชการเป็นสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ โดยมีกาํหนดจะรับตั้งแต่วนัท่ี 1 – 8 กมุภาพนัธ์ 2556  

4.1.3  สารเสพติดท่ีมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยปัจจุบนัมีสารเสพติดท่ีมาในรูปแบบการนาํมาผสมกบันํ้าด่ืม 
ชา หรือแมแ้ต่การนาํยาแกไ้อมาผสม โดยนโยบายของมหาวิทยาลยั จะตอ้งมีการพูดคุยกบันิสิตนกัศึกษาเร่ืองการเลิกเสพส่ิงดงักล่าว  
หรือถา้นิสิตนกัศึกษาคนใดไม่สามารถเลิกไดก้ใ็หอ้อกจากมหาวทิยาลยัฯ และเม่ือเลิกส่ิงเสพติดไดก้เ็ขา้มาเรียนใหม่ ในเร่ืองน้ีประธานฯ 
เสริมวา่ 

1.  จะมีวธีิการอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูล หรือจะตอ้งมีหน่วยสอดส่องท่ีตรวจสอบไดทุ้กพื้นท่ีและทุกจุดท่ีมี
ความเส่ียง (การหาขอ้มูลทั้งทางลบัและทางแจง้) 

2.  จะกาํหนดมาตรการป้องกนัอยา่งไร และจะตอ้งมีคงามละเอียดและชดัเจนเพื่อช่วยดูแลนิสิตนกัศึกษา 
(ป้องกนั ไม่เปิดโอกาส) 

3.  การลงโทษ 
  โดยทั้งหมดท่ีกล่าวมาให้ทบทวนและคิดร่วมกนัเพื่อนาํเสนอเขา้ท่ีประชุมกรรมการอาํนวยการมหาวิทยาลยัและ
อธิการบดี ซ่ึงอาจารยส์ายณั เสริมต่อในเร่ืองน้ีว่า ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 จะมีการนดัประชุมกลุ่มยอ่ยสําหรับสาขาวิชาท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว โดยมีรองคณบดี และประธานสาขาวชิาเขา้ร่วมประชุมดว้ย และส่ิงท่ีจะทาํขณะน้ีคือ การ จดัระบบรักษาความ
ปลอดภยั ดว้ย 

4.2 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นของคณะกรรมการในท่ีประชุม 
อาจารยช์ชัศรัณย ์แจง้เร่ือง ปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนซํ้ าไปซํ้ ามา โดยคณะจะมุ่งท่ีสาขาวิชา สาขาจะ 

ดาํเนินการโดยเรียกนิสิตมีปัญหามาคุย ซ่ึงถา้นิสิตคนใดมีปัญหาจนไม่สามารถปรับตวัได้ก็ขอให้ออก ในส่วนท่ียงัขาดอยู่คือการ
เช่ือมต่อทางดา้นขอ้มูลและความร่วมมือ และอีกเร่ืองคือ การขดัแยง้กนัของเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานท่ีไม่ทราบถึงขอ้มูลข่าวสาร และบาง
เร่ือง เช่น การจบันิสิตนกัศึกษาท่ีเล่นการพนนัและถูกปฏิเสธจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงประธานฯ ไดเ้สริมวา่ ควรเชิญอาจารยใ์นสาขาวิชา
และใหท่้านอธิการบดีแจง้ถึงนโยบาย แต่ตอ้งดูท่ีผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย  

อาจารยป์ระยงค ์ไดม้องในเร่ืองน้ีถึงความชดัเจนในเร่ืองของความเด็ดขาดและความชดัเจนของนโยบาย ซ่ึง
หากมีการประชาสมัพนัธ์ออกไปจะมีการตอบรับกลบัมาหรือไม่ และนิสิตนกัศึกษาจะตอ้งมีการรับทราบดว้ย   

อาจารยธี์รถวลัย ์เสริมในเร่ืองเก่ียวกบัการพดูคุย และมีกิจกรรมเสริมใหนิ้สิตนกัศึกษาท่ีมีปัญหา เพื่อปรับปรุง
แกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

อาจารยศ์กัดา เสริมเก่ียวกบัปัญหาพฤติกรรมของนิสิตนกัศึกษาท่ีเป็นส่ิงสาํคญั คืออาจารยท่ี์ปรึกษากบันิสิต 
ซ่ึงจะตอ้งใหใ้จกบันิสิตในการสัง่สอนหรืออบรม หรือท่ีเรียกวา่ “หาจุดร่วม สงวนจุดต่าง” 

อาจารยณ์ัฏฐ์ธมน  เสริมเร่ืองการประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม โดยขอให้เล่ือนเวลาในการประชุม 
เน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วงเวลาของการสอนทาํใหไ้ม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมได ้

อาจารยช์ชัศรัณย ์เสริม เร่ือง ในแต่ละคณะฯ อาจจะมีนิสิตนกัศึกษาท่ีมีปัญหาทางดา้นต่าง ๆ โดยอาจจะตอ้งมี
หมอประจาํเพื่อใหค้าํปรึกษา และจะทาํอยา่งไรท่ีจะใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษานาํความสามารถออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี และในส่วนของการ
ประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษาควรมีการโทรตามล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนั เพื่อย ํ้าอีกคร้ังนอกจากการส่งหนงัสือเพียงอยา่งเดียว 

ประธานฯ แจง้ โดยต่อไปให้สํานักกิจการนิสตนักศึกษาจะตอ้งมีการเพิ่มงาน เติมงานและการประชุมใน
ลกัษณะต่าง ๆ และมีการเชิญอาจารยเ์ขา้มาร่วมกนัเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมและรอบคอบดว้ย 

 

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ  
  ไม่มี 

ประชุมคร้ังต่อไป  วนัท่ี 11  กมุภาพนัธ์ 2556 

เลกิประชุมเวลา 10.15 น. 
 

 
นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 

อาจารยส์ายณั  พทุธลา  ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


