
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
คร้ังที ่12/2555 

วนัจันทร์ที่ 1  ตุลาคม  2555 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2M 

------- 
ผู้เข้าประชุม 
 อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ,์ อาจารยธี์รถวลัย ์ ปานกลาง, นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบวั,  นางสาวอญัชลี โพธยารมย,์ นางสาว
นทัธี เฟ่ืองฟ,ู นายสุนทร ปาละพนัธ์, นายอดิศร  เนียมแกว้, นายวิเชียร  ทุวิลา, นายขวญัชยั  ชา้งเกิด, ว่าท่ีร้อยโทบญัญติั   เสกนาํโชค, 
นายกรภทัร์  งอกจนัทึก,  นายฐิติวจัน ์ ก่ิงแกว้เจริญรัตน ์
ไม่มาประชุม/ตดิราชการ 
  ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์, อาจารยส์ายณั  พทุธลา,  อาจารยพ์รธิภา  ไกรเทพ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในส่วนของงานคลงั 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 ท่ีผา่นมา ในส่วน

ของงานคลงันางมรกตไดแ้จง้ในท่ีประชุมว่า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของทุกหน่วยงานมาส่งท่ีกองคลงัภายในวนัสุดทา้ยของ
กาํหนดการส่งเอกสาร ประมาณ 1,000 เร่ือง ทาํใหเ้วลาไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบและเขา้ระบบของกรมบญัชีกลาง จึงไดแ้จง้ให้ท่ี
ประชุมทราบว่าถา้กรณีไม่สามารถดาํเนินการต่อไดจ้ะคืนเอกสารการขอเบิกจ่ายทุกรายการให้กบัหน่วยงานและดาํเนินการใช้
งบประมาณ บ.กศ. ปี 2556 ต่อไป 

1.2 การสรรหาอธิการบด ี
ประธานฯ แจง้เร่ือง การสรรหาอธิการบดี ซ่ึงมีผศ.ดร.จนัทร์วิภา เป็นเลขา และมีนายกรภทัร์ เป็นผูช่้วยเลขา โดยมีผู ้

เขา้รับการสรรหา จาํนวน 11 ราย และในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2555 จะเป็นการสัมภาษณ์พร้อมเสนอวิสัยทศัน์ต่าง ๆ ของผูส้มคัรเป็น
รายบุคคล เพ่ือท่ีจะคดัเลือกใหเ้หลือเพียง 3 คน และเขา้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลยัอีกคร้ัง และในส่วนของประธานฯสภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการท่ีเกษียณอายรุาชการจะตอ้งให้บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงรองลงมาข้ึนมารับตาํแหน่งแทนก่อนหากกรณีท่ี
ไม่รับตาํแหน่งจะตอ้งคดัเลือกใหม่โดยเร็วท่ีสุด 

1.3 การจดัทําเอกสารส่ิงพมิพ์เพือ่ยืน่เร่ืองของตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัทาํเอกสารส่ิงพิมพเ์พ่ือยื่นเร่ืองของตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์โดยผลงานจะตอ้งมี

การเผยแพร่ลงหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงท่านอธิการบดีจะออกระเบียบเก่ียวกบัการทาํบณัฑิตนิพนธ์ดว้ย 
1.4 การประชุม 4 สภา 

ประธานฯ แจง้เร่ือง การประชุม 4 สภาในวนัอาทิตยท่ี์ 14 ตุลาคม 2555 ซ่ึงท่านอธิการบดีไดร่้างระเบียบต่าง ๆ 
ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เหลือเพียงลงนามเท่านั้น และในส่วนท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัสํานกักิจการนิสิตนกัศึกษาคือ การนาํตวัแทนนิสิตซ่ึง
ประกอบดว้ย นายกองคก์ารนิสิต/นกัศึกษา สภานิสิต/นกัศึกษา ตลอดจนตวัแทนนิสิตสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเขา้ร่วมประชุมดว้ยพร้อม
ทั้งใหจ้ดัอาหารวา่ง ใหก้บัตวัแทนนิสิตโดยใชง้บประมาณสวสัดิการของหน่วยงานดว้ย   
 1.5  การจดัตั้งสถานีบริการสารสนเทศทางวชิาการของมหาวทิยาลยัฯ 
  ประธานฯ แจ้งเร่ือง มหาวิทยาลยัฯ ได้ทาํการร่างประกาศเก่ียวกบั การจดัการศึกษาระบบทางไกลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ ซ่ึงเป็นผลมาจากการมหาวิทยาลยัฯ ไดรั้บคะแนนการประเมินใน
ระดบัดีมากของทุกหน่วยงาน จากการประเมินของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) และ
ก.พ.ร. ในปี 2555 โดยสาํนกัฯ อาจจะมีส่วนเขา้ไปช่วยเหลือดว้ยไม่มากกน็อ้ย 
 
   



1.6 การจ้างผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ปฏิบตังิานหลงัเกษยีณอายุราชการ 
ประธานฯ แจ้งเร่ือง การจ้างผูบ้ริหาร อาจารย์ และบุคลากร ปฏิบติังานหลงัเกษียณอายุราชการ ประจาํปี

งบประมาณ 2556 โดยจะทาํการต่ออายรุาชการจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 ในส่วนของอาจารยส์ายสอนใหจ่้ายค่าตอบแทนจาก
เงินบาํรุงคณะ/สาขาวิชา 

1.7 การเกบ็ค่าบาํรุงสาขาวชิาสําหรับผู้สมคัรเข้าเป็นนิสิตใหม่ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การเกบ็ค่าบาํรุงสาขาวิชาสาํหรับผูส้มคัรเขา้เป็นนิสิตใหม่ ประจาํปี 2556 โดยมหาวิทยาลยัฯ 

จะเก็บค่าบาํรุงการศึกษาสําหรับภาคเรียนท่ี 1 และ 2 วิชาการศึกษาทัว่ไป สาขาวิชาละ 1,500 บาท ทั้งน้ีอาจารยธี์รถวลัยไ์ดช้ี้แจง
เพ่ิมเติม คือ ในส่วนของนิสิต/นกัศึกษาปี 1 จะจ่ายเท่ากนัหมด ซ่ึงในส่วนของกองดทุนฯกูย้ืมจะมีปัญหาหรือไม่ โดยนายอดิศรได้
ช้ีแจงว่าการพิจารณาการให้ทุนในส่วนของปี 1 จะไดรั้บการจดัสรรทุนในจาํนวนเงินเท่ากนั ส่วนชั้นปีอ่ืน ๆ จะพิจารณาปรับตาม
ความเหมาะสม 

1.8 การส่งนิสิตแลกเปลีย่นเรียนร่วมกบัประเทศเพือ่นบ้าน 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดัส่งนิสิตแลกเปล่ียนเรียนร่วมกบัประเทศเพ่ือนบา้น โดยมหาวิทยาลยัไดจ้ดัใหเ้ร็วข้ึน

ในส่วนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เน่ืองจากประเทศดงักล่าวติดเป็นเจา้ภาพโครงการสัมมนานานาชาติ
อาเซียน 

1.9 การตั้งแผงจาํหน่ายอาหารบริเวณฟุตบาทหน้ามหาวทิยาลยัฯ 
ประธานฯ แจง้เร่ือง การตั้งแผงจาํหน่ายอาหารบริเวณฟุตบาทหนา้มหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงไม่มีพ้ืนท่ีสาํหรับใหนิ้สิตได้

เดิน เพราะแต่ละร้านคา้จะนาํเกา้อ้ีมาวางเพ่ือนัง่ทาํให้ไม่สามารถเดินได ้จึงเกิดอุบติัเหตุกบันิสิตบ่อยคร้ัง ซ่ึงทั้งน้ีไม่ใช่หนา้ท่ีของ
สาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษาแต่น่าจะเป็นของสาํนกังานอธิการบดีวา่จะดาํเนินการเก่ียวกบัร้านคา้อยา่งไร 

ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2555 
 รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไ้ข ขอ้ 1.2 การจดัซ้ือรถยนตป์ระจาํสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา แกไ้ขขอ้ความโดย
ใหต้ดัยีห่อ้รถยนตอ์อก 

ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

ไม่ม ี
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ไม่ม ี

วาระที่  5  เร่ืองอืน่ ๆ 
5.1 การจดักจิกรรมต้อนรับเปิดภาคเรียน 2/2555 และการแข่งขนักฬีาบุคลากร  

ประธานฯ แจง้เร่ือง การจดักิจกรรมเปิดภาคเรียน 2/2555  โดยใหน้าํกลบัไปพิจารณาและคิดไวล่้วงหนา้ ส่วนการ
แข่งขนักีฬาบุคลากร ในปีน้ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนั โดยกีฬาท่ีจะเร่ิมแข่งขนัก่อนนั้นคือ กีฬา
ประเภทแบดมินตนั สาํหรับผูท่ี้จะลงแข่งขนัใหล้งช่ือไดท่ี้ประธานฯ    

5.2 การเข้า Support ระบบกจิกรรมของสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา   
นายสุนทร แจง้เร่ือง การเขา้ Support ระบบกิจกรรมของสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา  โดยบริษทัวิชัน่เน็ท จะเขา้

มาในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป ซ่ึงจะมานัง่เพ่ือตรวจสอบระบบการทาํงานต่าง ๆ   
 5.3  การกาํหนดการตรวจสุขภาพตดิตามผลการรักษาประจาํรอบ 3 เดอืน 
  นางสาวอญัชลี แจง้เร่ือง กาํหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจาํรอบ 3 เดือน ในวนัท่ี 7 และวนัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2555 โดยในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.30 น. เป็นการเจาะเลือดและวดัความดนัโลหิต ส่วนวนัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 – 15.30 น. เป็นการพบแพทยแ์ละรับยา 



5.3 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรม และการแจ้งเร่ืองการตรวจร้านจาํหน่ายแอลกอฮอล์รอบมหาวทิยาลยั  
นางสาวช่ืนชีวิน แจง้เร่ือง  การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม จะประชุมในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง

ประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 16.00 น.  และไดส้อบถามในท่ีประชุมเก่ียวกบัการแจง้เร่ืองการตรวจร้านจาํหน่ายแอลกอฮอล์รอบ
มหาวิทยาลยัใหก้บัท่ีประชุมสาํนกังานอธิการหรือไม่ ซ่ึงประธานฯ เห็นควรใหแ้จง้ในท่ีประชุมสาํนกังานอธิการบดีทราบดว้ย  

5.4 การเดนิทางไปสถานีตาํรวจนครบาลบางยีเ่รือคดทีะเลาะววิาท 
อาจารยธี์รถวลัย ์แจง้เร่ือง การเดินทางไปสถานีตาํรวจนครบาลบางยี่เรือกรณีคดีทะเลาะวิวาท ซ่ึงคดีดงักล่าวไม่

สามารถดาํเนินการต่อไดเ้น่ืองจากผูป้กครองไม่ถอนแจง้ความเพราะกลวันิสิตจะถูกยอ้นกลบัมาทาํร้ายอีก โดยไดเ้สนอในท่ีประชุมว่า
ถา้เป็นกรณีท่ีมีการพกพาอาวธุเขา้มาทาํร้ายร่ายการกนัควรใหต้าํรวจเป็นผูด้าํเนินการไปเลย 

5.5 การสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในมหาวทิยาลยัเป็นพเิศษ 
ประธานฯ สอบถามเก่ียวกบัการพอเห็น รปภ.จากบริษทัใหม่ เขา้มาดาํเนินการภายในบริเวณมหาวิทยาลยัหรือไม่ 

ซ่ึงจากท่ีประชุมจะเห็นไดว้่าบริษทัใหม่ยงัไม่ไดเ้ขา้มาปฏิบติัหน้าท่ี จึงขอให้บุคลากรภายในสํานกัช่วยกนัดูแลในส่วนของนิสิต
นกัศึกษาไวก่้อนกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

5.6 การทําความสะอาดห้องสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
นายขวญัชยั แจง้เร่ือง ขอใหท้าํความสะอาดหอ้งสาํนกักิจการนิสิตนกัศึกษา  โดยท่ีประชุมขอใหปิ้ดภาคเรียนไป

ก่อน จะไดจ้ดัเกบ็หอ้งทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
5.7 การเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ช่วงปิดภาคเรียน 

นายวิเชียร แจง้เร่ือง การเชิญเขา้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง 2600 ปี 
พุทธชยนัตี และถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา มหาราชินี ระหว่างวนัท่ี 22 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2555 ณ วดัเครือวลัยว์รวิหาร 
ซ่ึงในปีน้ีการเป็นเจา้ภาพการบวช เพ่ิมเป็น 4,000 บาท โดยขอใหส้าขาวิชาส่งนิสิตท่ีสมคัรใจจะบวชสาขาวิชาละ 1 คน พร้อมกบัทน
การศึกษาสาํหรับนิสิตท่ีเขา้รับการอุปสมบทดว้ย ในส่วนของการเช็คกิจกรรมนั้นขอเอาไวพิ้จารณาก่อน 

5.8 การเชิญเข้าร่วมงานเพือ่เป็นเกยีรตใินการแสดงโครงการวจิยัและนําเสนอผลงานนิสิตช้ันปีที่ 4 สาขาวชิาดนตรีไทย 
นายกรภทัร์ แจง้เร่ือง สาขาวิชาดนตรีไทย ทาํหนงัสือเชิญเขา้ร่วมงานเพ่ือเป็นเกียรติในการแสดงโครงการวิจยั

และนาํเสนอผลงานนิสิตชั้นปีท่ี 4 หวัขอ้ “เพลงตบัจูล่งประกอบ ตาโบวิวงัต:์ วงดนตรีไทย – จีน” ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00 
– 20.00 น. ณ หอ้งประชุมพระยาวิเศษศุภวตัร อาคาร 27 ชั้น 16 

 
 ที่ประชุมมมีตรัิบทราบ 
  

เลกิประชุมเวลา 10.50 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

นางสาวนทัธี  เฟ่ืองฟ ูผูบ้นัทึกการประชุม 
อาจารยสุ์รศกัด์ิ  เครือหงษ ์ ผูต้รวจบนัทึกการประชุม   


