รายงานการประชุมคณะกรรมการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 12/2555
วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2555
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M
------ผู้เข้ าประชุ ม
อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาว
นัทธี เฟื่ องฟู, นายสุ นทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทุวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนําโชค,
นายกรภัทร์ งอกจันทึก, นายฐิติวจั น์ กิ่งแก้วเจริ ญรัตน์
ไม่ มาประชุ ม/ติดราชการ
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สายัณ พุทธลา, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ
เริ่มประชุ มเวลา 09.45 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 การประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในส่ วนของงานคลัง
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ที่ผา่ นมา ในส่ วน
ของงานคลังนางมรกตได้แจ้งในที่ประชุ มว่า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของทุกหน่ วยงานมาส่ งที่กองคลังภายในวันสุ ดท้ายของ
กําหนดการส่ งเอกสาร ประมาณ 1,000 เรื่ อง ทําให้เวลาไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบและเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง จึงได้แจ้งให้ที่
ประชุ มทราบว่าถ้ากรณี ไม่สามารถดําเนิ นการต่อได้จะคื นเอกสารการขอเบิ กจ่ ายทุกรายการให้กบั หน่ วยงานและดําเนิ นการใช้
งบประมาณ บ.กศ. ปี 2556 ต่อไป
1.2 การสรรหาอธิการบดี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การสรรหาอธิ การบดี ซึ่ งมีผศ.ดร.จันทร์ วิภา เป็ นเลขา และมีนายกรภัทร์ เป็ นผูช้ ่วยเลขา โดยมีผู ้
เข้ารั บการสรรหา จํานวน 11 ราย และในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 จะเป็ นการสัมภาษณ์พร้ อมเสนอวิสัยทัศน์ต่าง ๆ ของผูส้ มัครเป็ น
รายบุคคล เพื่อที่จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 คน และเข้ารับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง และในส่ วนของประธานฯสภา
คณาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจะต้องให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงรองลงมาขึ้นมารับตําแหน่งแทนก่อนหากกรณี ที่
ไม่รับตําแหน่งจะต้องคัดเลือกใหม่โดยเร็ วที่สุด
1.3 การจัดทําเอกสารสิ่ งพิมพ์ เพือ่ ยืน่ เรื่องของตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดทําเอกสารสิ่ งพิมพ์เพื่อยื่นเรื่ องของตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โดยผลงานจะต้องมี
การเผยแพร่ ลงหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งท่านอธิการบดีจะออกระเบียบเกี่ยวกับการทําบัณฑิตนิพนธ์ดว้ ย
1.4 การประชุ ม 4 สภา
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การประชุม 4 สภาในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 ซึ่ งท่านอธิ การบดีได้ร่างระเบียบต่าง ๆ
ไว้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเหลือเพียงลงนามเท่านั้น และในส่ วนที่จะเกี่ยวข้องกับสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษาคือ การนําตัวแทนนิ สิตซึ่ ง
ประกอบด้วย นายกองค์การนิสิต/นักศึกษา สภานิสิต/นักศึกษา ตลอดจนตัวแทนนิสิตสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเข้าร่ วมประชุมด้วยพร้อม
ทั้งให้จดั อาหารว่าง ให้กบั ตัวแทนนิสิตโดยใช้งบประมาณสวัสดิการของหน่วยงานด้วย
1.5 การจัดตั้งสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยฯ ได้ทาํ การร่ างประกาศเกี่ ยวกับ การจัดการศึ กษาระบบทางไกลเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานสถานี บริ การสารสนเทศทางวิชาการ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการมหาวิทยาลัยฯ ได้รับคะแนนการประเมินใน
ระดับดีมากของทุกหน่วยงาน จากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และ
ก.พ.ร. ในปี 2555 โดยสํานักฯ อาจจะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือด้วยไม่มากก็นอ้ ย

1.6 การจ้ างผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ปฏิบตั งิ านหลังเกษียณอายุราชการ
ประธานฯ แจ้ง เรื่ อ ง การจ้า งผูบ้ ริ ห าร อาจารย์ และบุ ค ลากร ปฏิ บ ตั ิ ง านหลัง เกษี ย ณอายุร าชการ ประจํา ปี
งบประมาณ 2556 โดยจะทําการต่ออายุราชการจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในส่ วนของอาจารย์สายสอนให้จ่ายค่าตอบแทนจาก
เงินบํารุ งคณะ/สาขาวิชา
1.7 การเก็บค่ าบํารุ งสาขาวิชาสํ าหรับผู้สมัครเข้ าเป็ นนิสิตใหม่
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การเก็บค่าบํารุ งสาขาวิชาสําหรับผูส้ มัครเข้าเป็ นนิสิตใหม่ ประจําปี 2556 โดยมหาวิทยาลัยฯ
จะเก็บค่าบํารุ งการศึกษาสําหรับภาคเรี ยนที่ 1 และ 2 วิชาการศึกษาทัว่ ไป สาขาวิชาละ 1,500 บาท ทั้งนี้ อาจารย์ธีรถวัลย์ได้ช้ ี แจง
เพิ่มเติม คือ ในส่ วนของนิ สิต/นักศึกษาปี 1 จะจ่ายเท่ากันหมด ซึ่ งในส่ วนของกองดทุนฯกูย้ ืมจะมีปัญหาหรื อไม่ โดยนายอดิศรได้
ชี้ แจงว่าการพิจารณาการให้ทุนในส่ วนของปี 1 จะได้รับการจัดสรรทุนในจํานวนเงินเท่ากัน ส่ วนชั้นปี อื่น ๆ จะพิจารณาปรับตาม
ความเหมาะสม
1.8 การส่ งนิสิตแลกเปลีย่ นเรียนร่ วมกับประเทศเพือ่ นบ้ าน
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดส่ งนิ สิตแลกเปลี่ยนเรี ยนร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมหาวิทยาลัยได้จดั ให้เร็ วขึ้น
ในส่ วนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เนื่ องจากประเทศดังกล่าวติดเป็ นเจ้าภาพโครงการสัมมนานานาชาติ
อาเซี ยน
1.9 การตั้งแผงจําหน่ ายอาหารบริเวณฟุตบาทหน้ ามหาวิทยาลัยฯ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การตั้งแผงจําหน่ายอาหารบริ เวณฟุตบาทหน้ามหาวิทยาลัยฯ ซึ่ งไม่มีพ้ืนที่สาํ หรับให้นิสิตได้
เดิน เพราะแต่ละร้านค้าจะนําเก้าอี้มาวางเพื่อนัง่ ทําให้ไม่สามารถเดิ นได้ จึงเกิ ดอุบตั ิเหตุกบั นิ สิตบ่อยครั้ง ซึ่ งทั้งนี้ ไม่ใช่หน้าที่ของ
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาแต่น่าจะเป็ นของสํานักงานอธิการบดีวา่ จะดําเนินการเกี่ยวกับร้านค้าอย่างไร
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 11/2555
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ข้อ 1.2 การจัดซื้ อรถยนต์ประจําสํานักกิจการนิ สิตนักศึกษา แก้ไขข้อความโดย
ให้ตดั ยีห่ อ้ รถยนต์ออก
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดกิจกรรมต้ อนรับเปิ ดภาคเรียน 2/2555 และการแข่ งขันกีฬาบุคลากร
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมเปิ ดภาคเรี ยน 2/2555 โดยให้นาํ กลับไปพิจารณาและคิดไว้ล่วงหน้า ส่ วนการ
แข่งขันกีฬาบุคลากร ในปี นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็ นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยกีฬาที่จะเริ่ มแข่งขันก่อนนั้นคือ กีฬา
ประเภทแบดมินตัน สําหรับผูท้ ี่จะลงแข่งขันให้ลงชื่อได้ที่ประธานฯ
5.2 การเข้ า Support ระบบกิจกรรมของสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง การเข้า Support ระบบกิจกรรมของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยบริ ษทั วิชนั่ เน็ท จะเข้า
มาในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป ซึ่ งจะมานัง่ เพื่อตรวจสอบระบบการทํางานต่าง ๆ
5.3 การกําหนดการตรวจสุ ขภาพติดตามผลการรักษาประจํารอบ 3 เดือน
นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่ อง กําหนดการตรวจสุ ขภาพติดตามผลการรักษาประจํารอบ 3 เดือน ในวันที่ 7 และวันที่ 9
พฤศจิกายน 2555 โดยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.30 น. เป็ นการเจาะเลือดและวัดความดันโลหิ ต ส่ วนวันที่ 9
พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 – 15.30 น. เป็ นการพบแพทย์และรับยา

5.3 การประชุ มอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม และการแจ้ งเรื่องการตรวจร้ านจําหน่ ายแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัย
นางสาวชื่ นชี วิน แจ้งเรื่ อง การประชุ มอาจารย์ที่ปรึ กษากิ จกรรม จะประชุ มในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุ มอาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 16.00 น. และได้สอบถามในที่ ประชุ มเกี่ ยวกับการแจ้งเรื่ องการตรวจร้ านจําหน่ ายแอลกอฮอล์รอบ
มหาวิทยาลัยให้กบั ที่ประชุมสํานักงานอธิการหรื อไม่ ซึ่ งประธานฯ เห็นควรให้แจ้งในที่ประชุมสํานักงานอธิการบดีทราบด้วย
5.4 การเดินทางไปสถานีตาํ รวจนครบาลบางยีเ่ รือคดีทะเลาะวิวาท
อาจารย์ธีรถวัลย์ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปสถานีตาํ รวจนครบาลบางยี่เรื อกรณี คดีทะเลาะวิวาท ซึ่ งคดีดงั กล่าวไม่
สามารถดําเนินการต่อได้เนื่องจากผูป้ กครองไม่ถอนแจ้งความเพราะกลัวนิสิตจะถูกย้อนกลับมาทําร้ายอีก โดยได้เสนอในที่ประชุมว่า
ถ้าเป็ นกรณี ที่มีการพกพาอาวุธเข้ามาทําร้ายร่ ายการกันควรให้ตาํ รวจเป็ นผูด้ าํ เนินการไปเลย
5.5 การสอดส่ องดูแลความเรียบร้ อยภายในมหาวิทยาลัยเป็ นพิเศษ
ประธานฯ สอบถามเกี่ยวกับการพอเห็น รปภ.จากบริ ษทั ใหม่ เข้ามาดําเนินการภายในบริ เวณมหาวิทยาลัยหรื อไม่
ซึ่ งจากที่ ประชุ มจะเห็ นได้ว่าบริ ษทั ใหม่ยงั ไม่ได้เข้ามาปฏิ บตั ิหน้าที่ จึ งขอให้บุคลากรภายในสํานักช่ วยกันดูแลในส่ วนของนิ สิต
นักศึกษาไว้ก่อนกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น
5.6 การทําความสะอาดห้ องสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา
นายขวัญชัย แจ้งเรื่ อง ขอให้ทาํ ความสะอาดห้องสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยที่ประชุมขอให้ปิดภาคเรี ยนไป
ก่อน จะได้จดั เก็บห้องทํางานได้อย่างเต็มที่
5.7 การเชิญเข้ าร่ วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ช่วงปิ ดภาคเรียน
นายวิเชียร แจ้งเรื่ อง การเชิญเข้าร่ วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ช่วงปิ ดภาคเรี ยน เพื่อร่ วมเฉลิมฉลอง 2600 ปี
พุทธชยันตี และถวายเป็ นพระราชกุศล 80 พรรษา มหาราชินี ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดเครื อวัลย์วรวิหาร
ซึ่ งในปี นี้การเป็ นเจ้าภาพการบวช เพิ่มเป็ น 4,000 บาท โดยขอให้สาขาวิชาส่ งนิสิตที่สมัครใจจะบวชสาขาวิชาละ 1 คน พร้อมกับทน
การศึกษาสําหรับนิสิตที่เข้ารับการอุปสมบทด้วย ในส่ วนของการเช็คกิจกรรมนั้นขอเอาไว้พิจารณาก่อน
5.8 การเชิญเข้ าร่ วมงานเพือ่ เป็ นเกียรติในการแสดงโครงการวิจยั และนําเสนอผลงานนิสิตชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย
นายกรภัทร์ แจ้งเรื่ อง สาขาวิชาดนตรี ไทย ทําหนังสื อเชิญเข้าร่ วมงานเพื่อเป็ นเกียรติในการแสดงโครงการวิจยั
และนําเสนอผลงานนิสิตชั้นปี ที่ 4 หัวข้อ “เพลงตับจูล่งประกอบ ตาโบวิวงั ต์: วงดนตรี ไทย – จีน” ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00
– 20.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาวิเศษศุภวัตร อาคาร 27 ชั้น 16
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 10.50 น.
ประชุ มครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนัทธี เฟื่ องฟู ผูบ้ นั ทึกการประชุม
อาจารย์สุรศักดิ์ เครื อหงษ์ ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

