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เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 การทําบุญกระดูกสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค)
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การทําบุ ญกระดู กสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค) ซึ่ งตรงกับวันที่
มหาวิทยาลัยมี ตารางกําหนดตรวจสุ ขภาพ และการรั บรายงานตัวบัณฑิ ต โดยอาจจะต้องจัดสรรเจ้าหน้าที่ ในการดู แลเพื่อให้การ
ดําเนินงานต่าง ๆ เป็ นที่เรี ยบร้อย
1.2 การมอบอํานาจให้ คณบดีและผู้อาํ นวยการสํ านัก/สถาบัน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบอํานาจให้คณบดีและผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน เพื่อดูแลและบริ หารจัดการงานต่าง
ๆ โดยงานบางอย่าง คณะ สํานัก สถาบัน สามารถบริ หารจัดการได้เบ็ดเสร็ จที่ หน่ วยงานได้ อธิ การบดี จึงได้มอบอํานาจให้คณบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก สถาบันในการดูแลงานต่างๆ ได้ ตามคําสัง่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556
1.3 การให้ คะแนน ของ กพร.
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การให้คะแนนของกพร. ผลเป็ นไปตามที่คณะกรรมการผูต้ รวจได้ประเมินไว้ คือ 4.64 ซึ่ งอยู่
ในระดับ ดีมาก โดยทางกพร ได้จดั สรรงบประมาณเพื่อเป็ นรางวัลมายังมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่ง
1.4 การตรวจประกันของหน่ วยงานต่ าง ๆ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเริ่ มตรวจประกันสําหรับคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ โดยจะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2556
เป็ นต้นไป ซึ่งเริ่ มจาก คณะครุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
1.5 กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง กําหนดการรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ซึ่ งจํานวนบัณฑิตที่มารายงานตัวกับจํานวนที่ส่งไป
ไม่ตรงกัน ขาดบัณฑิตไปอีกประมาณ 1,000 กว่าคน ซึ่ งทําให้ไม่สามารถจัดตารางการเข้ารับและกําหนดบัณฑิตตามจุดซ้อมได้ และจะ
เปิ ดให้รับรายงานตัวตั้งแต่วนั ที่ 8 – 23 มิถุนายน 2556 กําหนดซ้อมรับพระราชทานปริ ญญาบัตร วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556
และจะต้องส่ งรายชื่อให้กบั สํานักงานอธิการบดีเพื่อจัดทําคําสัง่ ต่อไป
1.6 การมอบหมายหน้ าที่เพือ่ ปฏิบัติงานแทนนายกรภัทร์ เนื่องจากขอลาอุปสมบท
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การมอบหมายหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิงานแทนนายกรภัทร์ เนื่องจากขอลาอุปสมบท โดยมอบหมาย
ให้นายฐิติวจั น์ เป็ นผูด้ ูแลแทนนายกรภัทร์ท้ งั ในเรื่ องของงานธุรการและการส่ งรายชื่ออาจารย์ควบคุมแถวบัณฑิตด้วย
1.7 การทํา SWOT ของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การทํา SWOT ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยมอบหมายให้นายกรภัทร์ จดั ทําสําเนาและ
มอบให้บุคลากรของสํานักช่วยกันทบทวน และนําส่ งให้อาจารย์ดร.เพ็ญพร อีกครั้ง
1.8 การลงมติเกีย่ วกับการประเมินแบบสั งคมมติ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การลงมติกบั การประเมินแบบสังคมมติ โดยยังมีบางคณะที่ไม่ได้มาลงเสี ยงเสนอความคิดเห็น
จึงไม่สามารถตกลงได้วา่ จะยกเลิกหรื อทําต่อไป
1.9 การยกเลิกขอรถยนต์ คนื จากหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การยกเลิกขอรถยนต์คืนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการมหาวิทยาลัย ขอให้ยตุ ิเรื่ องนี้ไว้ก่อน

1.10 การจัดทําหนังสื อกิจการบ้ านสมเด็จ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําหนังสื อกิจการบ้านสมเด็จ ปี 2555 โดยให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
1.11 การใช้ สารอันตรายสาดใส่ ร่างกาย
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การที่นกั ศึกษาใช้สารอันตรายสาดใส่ หน้าของอีกฝ่ ายทําให้ได้รับการบาดเจ็บ ซึ่งเรื่ องดังกล่าว
ขณะนี้อยูท่ ี่สถานีตาํ รวจนครบาลบางยีเ่ รื อ โดยมอบหมายให้อาจารย์ธีรถวัลย์และนายวิเชียรเป็ นผูด้ ูแล
1.12 การเรียกพบคณาจารย์ คณะต่ าง ๆ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเรี ยกพบคณาจารย์คณะต่าง ๆ โดยเริ่ มจากคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นคณะแรก
ซึ่งท่านอธิการบดีจะพูดเรื่ องนโยบายต่าง ๆ ที่ทางคณาจารย์ภายในคณะต้องรับทราบทัว่ กัน
1.13 การจัดห้ องทํางานสํ าหรับอาจารย์ ประจําสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดห้องทํางานสําหรับอาจารย์ประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยในขั้นตอนแรกจะให้
อยูท่ ี่หอ้ งประชุมด้านหลังก่อน เมื่อจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อเก็บอุปกรณ์เสร็ จสิ้ นแล้วจะดําเนินการจัดระเบียบห้องให้อีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 31 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การเดินทางไปประชุมกองทุนกู้ยมื เพือ่ การ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปเข้าร่ วมประชุมการรับทราบนโยบายต่าง ๆ ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา กับ
นายอดิศร ณ โรงแรม ดิ เอมเมรัล รัชดา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
5.2 การเดินทางไปราชการเพือ่ ส่ งมอบงานขององค์ การบริหารนักศึกษาภาค พิเศษ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปราชการเพื่อส่ งมอบงานขององค์การบริ หารนักศึกษาภาค พิเศษ ในวันที่ 4-5
พฤษภาคม 2556 ณ ปาล์มวิว รี สอร์ ท จังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้นายวิเชี ยรเดิ นทางไปก่ อนเพื่อประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.3 การจัดโครงการ “ค่ ายเยาวชนแกนนําเพือ่ การป้องกันยาเสพติด”
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ศูนย์เวชศึกษาป้ องกัน นําโดยอาจารย์พรธิ ภา จะจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนแกนนําเพื่อการ
ป้ องกันยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2556 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
5.4 การให้ คาํ แนะนําเกีย่ วกับคดีต่าง ๆ จากสถานีตํารวจนครบาลบางยีเ่ รือ
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง ทางเจ้าหน้าที่ตาํ รวจสถานี ตาํ รวจนครบาลบางยีเ่ รื อเสนอแนะเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานอื่นแจ้งไปและสามารถจับกุมนิสิตได้ โดยในขณะนี้ถา้ กรณี ที่ได้รับการร้องเรี ยนจะจับพร้อมดําเนินคดีทนั ที
และเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวจึงต้องให้มหาวิทยาลัยดําเนินการในเบื้องต้นก่อน
5.5 การจัดทําร่ างปฏิทินกิจกรรม
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การจัดทําร่ างกําหนดการปฏิทินกิจกรรม ปี 2556 ซึ่งจะดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 30
เมษายน 2556 โดยประธานฯ ได้เสนอให้นาํ เอาตารงกําหนดการของกองทุน กําหนดการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เข้าไปในกําหนดการ
ด้วย และอีกประเด็น คือ ในวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2556 อาจารย์สุรศักดิ์ และนายสุ นทรจะเดินทางไปประชุมสัมมนา เรื่ อง “กีฬา
มหาวิทยาลัยกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน” ณ โรงแรมภูเขางาม รี สอร์ ท จ.นครนายก และสุ ดท้าย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 41 จะเริ่ มแข่งระหว่างวันที่ 14 – 22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.6 การอบรมพนักงานวิทยุ
นายญิติวจั น์ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2556 จะมีการอบรมพนักงานวิทยุ ณ อาคาร 27 ชั้น 4 โดยมร
อาจารย์อนุรักษ์เป็ นผูป้ ระสานงานหลักในการอบรมครั้งนี้
5.7 โครงการช่ วยเหลือนิสิตช่ วงปิ ดภาคเรียน และทุนการศึกษาสํ าหรับนิสิต
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง โครงการช่ วยเหลื อนิ สิตตามหน่ วยงานต่ าง ๆ ในช่ วงปิ ดภาคเรี ยน ถ้านิ สิตคนใดสนใจ
สามารถติดต่อได้ และจะมีโครงการไปจนกระทัง่ เปิ ดภาคเรี ยน ส่ วนเรื่ องทุนการศึกษา ได้รับการมอบทุนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามกุฏราชกุมารี มาจํานวน 1 ทุน ถ้ามีนิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดก็สามารถเข้าขอรับการพิจารณาในการให้ทุนได้
5.8 การไม่ ไปรายงานตัวผ่ อนผันทหารเนื่องจากไปเรียนแลกเปลีย่ นระหว่ างประเทศ
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การไม่ไปรายงานตัวผ่อนผันทหารเนื่องจากไปเรี ยนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดย
นิสิตดังกล่าวจะต้องนําหนังสื อจากสถานทูตไทยในประเทศที่เดินทางไปเรี ยนแลกเปลี่ยนมาเป็ นหลักฐานในการผ่อนผัน ซึ่ งทางสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมเคยทําให้อยูจ่ ึงได้พาผูป้ กครองของนิสิตดังกล่าวเข้าติดต่อกับทางสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อดําเนินการต่อไป
5.9 การตรวจสอบเอกสารข้ อมูลการประกันคุณภาพ
นางสาวนัทธี แจ้งเรื่ อง แทนนางสาวชื่ นชี วินที่ไปราชการเกี่ยวกับการให้บุคลากรทุกท่านที่ได้รับเอกสารข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน ในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ได้มอบให้ไปแล้วนั้น โดยถ้ามีขอ้ มูลที่จะแก้ไขหรื อเพิ่มเติมให้แจ้งที่นางสาวชื่นชีวินเพื่อทํา
การปรับแก้ไขให้เหมาะสม
5.10 การดําเนินกิจกรรมส่ งมอบงานขององค์ การบริหารนักศึกษา ภาคพิเศษ และอืน่ ๆ
นายวิเชี ยร แจ้งเรื่ อง การนัดใส่ เสื้ อของที มงานที่ เดิ นทาง ในวันที่ ไปจัดกิ จกรรม พร้ อมกันนี้ ได้มีการจัดห้อง
สําหรับองค์การบริ หารนักศึกษาภาคพิเศษ ด้วย และการเตรี ยมจัดห้องสําหรับอาจารย์ประจําสํานักฯ โดยจะรอจนกว่าตูเ้ ก็บเอกสารจะมา
เพื่อเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดห้องใหม่
5.11 กําหนดการของงานกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง กําหนดการของงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มีดงั นี้
- การเข้าร่ วมประชุมกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ณ โรงแรม ดิ เอมเมรัล รัชดา ซึ่ งจะมีพิธีมอบรางวัล
และเปิ ดตัวผูจ้ ดั การกองทุนคนใหม่
- กําหนดการสัมภาษณ์
- คณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยจะขอให้อาจารย์ที่ปรึ กษามาช่วยด้วย
- แนวนโยบายกองทุนฯ ปี 2556 คาดว่าจะมีท้ งั กยศ.และกรอ.
- รบกวนประธานฯ เกี่ ย วกับ การกรอกระบบการบัน ทึ ก ข้อ มู ล หลัก สู ต รที่ เ ปิ ดสอน ในปี 2556
(gotouni)
ประชุมครั้งต่ อไป วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
เลิกประชุมเวลา 15.03 น.

นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

