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ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 

ครัง้ที่  6  วันพฤหัสบดีที่  12  มกราคม  2555 

เวลา  15.30 น.  ณ  ห้องประชุมสุริยะ  1  อาคาร  1  ชัน้  3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. อ.วชัรินทร์  จิตคงคา , 2.อ.วินตา  นุ่มเจริญ , 3.อ.อภิวฒัน์  สธุรรมดี , 4. อ.ฐิติกานต์  ชปูระดิษฐ์ , 5.นส.อารีย์  รุ่งแสง , 
6.อ.วิเชียร  เส้นทอง , 7.อ.จตพุล  เจริญร่ืน , 8.อ.พทัธนนัท์  วรรณพงศ์สริิ , 9.อ.สมภาศ  สขุชนะ , 10.อ.ธิติ  ทศันกลุวงศ์ , 
11.ดร.มงคล  สมกิตติกานนท์ , 12.อ.ศกัดา  เซะวิเศษ , 13. อ.วรุณรัตน์  คนซ่ือ , 14.อ.อภิญญา  สงเคราะห์สจุ ,         15.
อ.พนงั  ปานช่วย 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.นส.ดวงใจ  ภทัรศรีธนวงศ์ , 2.อ.โยธิน  พลประถม , 3.อ.เชิดศิริ  นิลผาย , 4.อ.พรธิภา  ไกรเทพ , 5.อ.สวุสัสา  เพง็สีแสง , 
6.อ.ธีรดิตถ์  โพธิตนัติมงคล , 7.อ.วงศ์ทอง  เขียนวงศ์ , 8.รศ.ดร.วนัทนี  สวา่งอารมณ์ , 9.อ.ชชันนัท์  อินเอ่ียม , 10.อ.บริุม  
นิลแป้น , 11. อ.เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ , 12.อ.นพนนัต์  เมืองเหนือ , 13.อ.บญุทวี  เลศิปัญญาพรชยั , 14.อ.ญาณิศา  ตนัติ
ปานกลุ , 15.อ.ประมลู  อรุณจรัส , 16.อ.กหุลาบ  สทิธิสวกจิก , 17.อ.ณฐัชยั  เปล่ียนวิจารณ์ , 18.อ.เอกราช  วรสมทุร
ปราการ , 19.อ.เกษม  กมลชยัพิสฐิ , 20.ผศ.นนัท์นภสั  เติมวงศ์ , 21.อ.สรายทุธ  คาน 

คณะวทิยาการจัดการ 

1. อ.อรรถวิทย์  เฉลียวเกรียงไกร , 2.ผศ.ชรินพร  กลุดิลกรัตน์ , 3. อ.สมศรี  จิรพฒันะชยั , 4.อ.เกษรา  โพธ์ิเยน็ , 5.อ.ธชั
พงศ์  เศรษฐบตุร , 6. อ.สพุรรณิการ์  ชาคํารุณ , 7. อ.นิตยา  มณีวงศ์  , 8.อ.ณฐัพนธ์  เกษสาคร , 9.อ.อมัพรพรรณ  
บนุนาค , 10.อ.ธีรวีร์  เอ่ียมสวุรรณ , 11.อ.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง , 12.อ.สรรพชัญ์  เจียระนานนท์ , 13.อ.สงิห์  สงิห์ขจร , 14.
อ.อารยา  แสงมหาชยั , 15.นส.รัชนก  ปัญญาสพุฒัน์  
คณะครุศาสตร์   
1.อ.องัคาร  ปริญญาชยัศกัด์ิ , 2.อ.กนกกาญจน์  กาญจนรัตน์ , 3.อ.หทยัรัก  ตงุคะเสน , 4.อ.พฐัฬภรณ์  พรชติุ  ,             
5.อ.ลกัษณา  ช่างสมบรูณ์ , 6.อ.ดิเรก  อคัฮาค , 7.อ.วิกรม  ศขุธนี , 8.อ.ดษุฎี  เทิดบารมี , 9.อ.กิตติ  เช่ียวชาญ , 10.ผศ.
ฐิติมา  นาคะผดงุรัตน์ , 11.อ.ภทัรวีร์  เทียนชยัอนนัต์ , 12.อ.จติุมา  รัตนพลแสนย์ , 13.อ.ภาณ ุ กศุลวงศ์ , 14.อ.เอษณ  
ยามาลี , 15.อ.สายฝน  ทรงเสียงไชย 
สาํนักกจิการนิสตินักศกึษา 
1.ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  ดิลกสมัพนัธ์ , 2อ.สายณั  พทุธลา , 3.อ.สรุศกัด์ิ  เครือหงส์ , 4.นส.ช่ืนชีวิน  พลายบวั , 5.
นส.ณฐัวรรณ์  สขุทัว่ , 6.นส.นทัธี  เฟ่ืองฟ ู, 7.นายสนุทร  ปาละพนัธ์ , 8.นายอดิศร  เนียมแก้ว , 9.วา่ท่ีร้อยโทบญัญติั  เสก
นําโชค , 10.นายขวญัชยั  ช้างเกิด 
เร่ิมประชุมเวลา  16.00 น.         
วาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 งานเดนิเพ่ือสุขภาพ  116  ปี  บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   
ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งถงึกําหนดการงานเดินเพ่ือสขุภาพ  วนัเสาร์ท่ี  14  มกราคม  2555  เวลา   

06.00 น.  โดยมีกําหนดการดงันี ้
             05.30 น. คณาจารย์  และนิสติ  พร้อมกนัลานอนสุาวรีย์สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ 

             05.45 น.  กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพ่ือสขุภาพ  
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             06.00 น.  พิธีเปิด  ขบวนเดินเพ่ือสขุภาพออกจากมหาวิทยาลยัไปยงัวงเวียนใหญ่และเดินทางกลบัสู่
มหาวิทยาลยั  และจบัสลากชิงโชคสําหรับผู้ เข้าร่วมโครงการ  เป็นการเสร็จสิน้พิธีการ 
             รวมทัง้ขอขอบคณุผู้อปุการคณุสํานกักิจการนิสตินกัศกึษาในการมอบของท่ีระลกึในการจดังานครัง้นี ้ 
รวมทัง้แจ้งให้คณาจารย์ทราบว่าสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  จดัทําโครงการแอโรบิกกระจาย  สลายไขมนั  ตัง้แตว่นันีถ้งึ
วนัท่ี  31  มีนาคม  2555  บริเวณหน้าลานอนสุาวรีย์เจ้าพอ่   

1.2 วันคล้ายวันพริาลัย   
ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งเร่ืองการจดักิจกรรมวนัคล้ายวนัพิราลยั  วนัท่ี  18 – 19  มกราคม  2555   

จดุประสงค์ของการจดังานในครัง้นีใ้ห้นิสติรู้สกึถึงความเป็นเจ้าภาพในการจดังาน  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป  
กิจกรรมท่ีจะจดัอยา่งไมเ่ป็นทางการประกอบด้วย  นิทรรศการ  ,  การแสดงบนเวที  ,  การประกวดร้องเพลง 

1.3 งานเลีย้งปีใหม่  มหาวทิยาลัยฯ   
ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งเร่ืองการจดังานเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่  ปี  2555  ในวนัศกุร์ท่ี  20  มกราคม  2555   

ณ  ลานอนสุาวรีย์เจ้าพอ่  ช่วงเช้าตกับาตร  พระจํานวน   31  รูป  ,  ช่วงเยน็งานเลีย้งบริเวณลานอนสุาวรีย์เจ้าพ่อ  โดยใน
ปีนีจ้ะเป็นการเลีย้งโต๊ะจีน   

1.4 ประชุมพนักงานมหาวทิยาลัยทัง้หมด 

ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งเร่ืองกองบริหารงานบคุคลจดัประชมุพนกังานมหาวิทยาลยัทัง้หมด  วนัเสาร์ท่ี  21   
มกราคม  2555  ณ  อาคาร  1  ชัน้  4  เวลา  08.00 – 17.00 น.  โดย  หวัข้อในการประชมุครัง้นีจ้ะเป็นเร่ืองกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพสําหรับพนกังานมหาวิทยาลยั  โดย  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

1.5 กีฬาชงโคเกมส์   
ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่  สํานกักิจการนิสตินกัศกึษาและองค์การบริหารนิสติ  จดั 

กิจกรรมกีฬาชงโคเกมส์โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี  20 – 28  มกราคม  2555  โดยพิธีเปิด - ปิด  จดัวนัเสาร์ท่ี  28  มกราคม  2555   

เวลา  08.00 น.  ณ สนามหน้าโรงเรียนมธัยมสาธิต  โดยขอเชิญอาจารย์ทกุทา่นเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว 
1.6 กีฬามหาวทิยาลัยรอบคัดเลือก   

ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึกําหนดการจดัการแข่งขนักีฬารอบคดัเลือก  โดยจดัการ 
แข่งขนัรอบคดัเลือกเขตภาคกลาง  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลยัรามคําแหง  ระหวา่งวนัท่ี  21 – 28  มกราคม  2555  
สําหรับรอบมหกรรมมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขนั    

1.7 นักศกึษาพม่าเยือนประเทศไทย  รุ่นที่  2 

ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึการมาเยือนของนกัศกึษาพมา่  รุ่นท่ี  2  ระหวา่งวนัที  15 -24   
มกราคม  2555  จดักิจกรรมเพ่ือต้อนรับและกระชบัมิตรภาพระหวา่งสมาคมไทย – พมา่ เพ่ือมิตรภาพ  และ  มหาวิทยาลยั
ราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ได้จดัโครงการนํานกัศกึษาพมา่เยือนประเทศไทย  ครัง้ท่ี  2  ระหว่างวนัท่ี  15 – 24  
มกราคม  2555 

1.8 งานพระราชทานปริญญาบัตร 

ผศ.ดร.จนัทร์วิภา  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึกําหนดการงานพระราชปริญญาบตัร  สําหรับผู้จบการศกึษา 

ปี  2553 – 2554  ดงันี ้
-  ภาคกลาง  ช่วงท่ี  1  วนัท่ี  6 – 12  พฤษภาคม  2555 

        ช่วงท่ี  2  วนัท่ี  14 – 17 พฤษภาคม  2555 

โดยทีมฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบตัรรับสมคัรผู้ขานนามบณัฑิต  ในปีนีจํ้านวนหลายทา่น   
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1.9 งาน  Job Fair   
ผู้ อํานวยการสํานกักิจการนิสตินกัศกึษา  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า  สํานกักิจการร่วมกบั  บริษัท  วฎัฎะ   

คลาสสฟิายด์ส  จํากดั  จดังาน Job Fair  ณ  ชัน้  1  อาคาร  1  มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  วนัท่ี  14 – 15  
มีนาคม  2555  พร้อมกบังานปัจฉิมนิเทศนกัศกึษาทัง้  4  คณะ  โดยกําหนดการปัจฉิมนิเทศปีการศกึษา  2554  ดงันี ้

วนัท่ี  14  มีนาคม  2555   รอบเช้า  คณะครุศาสตร์ 

    รอบบา่ย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วนัท่ี  15  มีนาคม  2555  รอบเช้า  คณะวิทยาการจดัการ 

รอบบา่ย  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
1.10   การปลอมแปลงบัตรกจิกรรม 

  ผู้ อํานวยการสํานกักิจการนิสตินกัศกึษา  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่  จากการเช็คกิจกรรมให้กบันกัศกึษา 

พบวา่มีการทําบตัรเช็คกิจกรรมปลอม  การลงโทษถงึพกัการเรียน  ขอให้อาจารย์ทกุทา่นกวดขนัและชีแ้จงกบันิสติทกุคนให้
ทราบถงึผลการปลอมแปลง 

1.11   รับสมัครนิสิตช่วยงาน  
 ผู้ อํานวยการสํานกักิจการนิสตินกัศกึษา  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า  สํานกักิจการนิสตินกัศกึษารับสมคั 

นกัศกึษาทํางาน  โดยทํางานวนัละ  3  ชม.  สปัดาห์ละ  5  วนั  โดยเร่ิมงานเดือนกมุภาพนัธ์  ชม.ละ  40  บาท  เดือนละ
ประมาณ  2,400.-บาท 

ที่ประชุมมีมตรัิบทราบ 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 

    รับรองรายงานกาประชมุโดยไมมี่การแก้ไข 
วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง  
     3.1  สืบเน่ืองจากข้อ  1.10  การผอ่นผนัการเกณฑ์ทหาร  รอบ  2  วนัท่ี 
วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
       ไมมี่  
วาระที่  5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
      5.1  ฝ่ายอนามยัจดัให้มีการตรวจสขุภาพ  รอบ  3  เดือน สําหรับผู้ มีภาวะผิดปกติ  โดยตรวจวนัท่ี  21  
กมุภาพนัธ์  2555   ฟังผลการตรวจเลือด  วนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2555   
      5.2  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  แจ้งวา่วนัท่ี  4  มกราคม  คณะจดัการประชมุอาจารย์ท่ีปรึกษา  
ตวัแทนสาขาวิชา  มีการทบทวนงานเก่าและดําเนินงานใหม ่  อบรมผู้ นําและจริยธรรม  และโครงการชัง่หวัมนั  โดยจะจดั
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 
  กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  คณะจะนํานิสติสาขาดนตรีและนาฎศิลป์  ไปศกึษาดงูานประเทศ
ลาว 
      5.3  คณะวิทยาการจดัการ  18 – 19  วนัพิราลยั  ทกุสาขาวิชาของคณะจดัการแสดงหน้าตกึ  7   เข้าร่วม  
โดยจดัช่วงบา่ยของวนัท่ี  18  และ  19  มกราคม  2555   
      5.4  คณะครุศาสตร์  จะจดักิจกรรมคา่ยวิชาการพาน้องเรียนรู้วนัท่ี  10 – 12  มีนาคม  2555  บ้านทบัลาน  
ปราจีนบรีุ  เป็นการสอนหนงัสือน้อง   
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      5.5   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จดักิจกรรมงานวิจยัระดบัชาติ  และกีฬาวิทยาศาสตร์สมัพนัธ์   วนัท่ี  
23- 25  มกราคม  2555 

     5.6  โปรแกรมศิลปกรรม  หารือ  ในเร่ืองการจดันิทรรศการของนกัศกึษาแตล่ะสาขาวิชา  อ.สรุศกัด์ิ  เครือหงส์    
ตอบ  มีการจดันิทรรศการโดยกําหนดสถานท่ีให้ตัง้ตัง้แตห่น้าอาคาร  12  ถงึอาคาร  1 

     5.7  เอกองักฤษ  พานกัศกึษาไปล้างท้อง  เหตเุกิดจากการกินยาลดความอ้วน 
     5.8  อ.สรุศกัด์ิ  แจ้งให้ อ.แจ้งให้นกัศกึษา  มารับเสือ้กีฬา  ภายในวนัท่ี  28  มกราคม  2555 
     5.9  อ.รวงทอง  หารือในการเข้าร่วมกิจกรรมกบัมหาลยั  หากแตต่อนจบกิจกรรมของนิสิตหายไป  ขอให้

สํานกักิจการนิสิตนกัศกึษาตรวจสอบระบบการเช็คกิจกรรมของสํานกักิจการนิสิตนกัศกึษา    ผู้ อํานวยการสํานกักิจการ
นิสตินกัศกึษา  ได้แจ้งให้ทราบวา่  สํานกักิจการนิสตินกัศกึษาได้ทําการแก้ไขในการเช็คกิจกรรมของนกัศกึษาปี  1 – ปี 2  
โดยการทําสมดุกิจกรรม  และในวนัท่ีจดักิจกรรมองค์การบริหารนิสติได้แจกบตัรเข้าร่วมกิจกรรมและนํามาเช็คกิจกรรม
ตามวนั  เวลา  ท่ีองค์การบริหารนิสติกําหนด 

ที่ประชุมมีมตรัิบทราบ 
 

เลกิประชุมเวลา  17.00 น. 
 

นางสาวช่ืนชีวนิ  พลายบัว  ผู้บันทกึการประชุม 
อาจารย์สายัณ  พุทธลา  ผู้ตรวจบันทกึการประชุม 

 
 
           


