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ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
ครั ง้ ที่ 6 วันพฤหัสบดีท่ ี 12 มกราคม 2555
เวลา 15.30 น. ณ ห้ องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชัน้ 3
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1. อ.วัชรินทร์ จิตคงคา , 2.อ.วินตา นุ่มเจริญ , 3.อ.อภิวฒ
ั น์ สุธรรมดี , 4. อ.ฐิ ติกานต์ ชูประดิษฐ์ , 5.นส.อารี ย์ รุ่งแสง ,
6.อ.วิเชียร เส้ นทอง , 7.อ.จตุพล เจริญรื่ น , 8.อ.พัทธนันท์ วรรณพงศ์สริ ิ , 9.อ.สมภาศ สุขชนะ , 10.อ.ธิติ ทัศนกุลวงศ์ ,
11.ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ , 12.อ.ศักดา เซะวิเศษ , 13. อ.วรุณรัตน์ คนซื่อ , 14.อ.อภิญญา สงเคราะห์สจุ ,
15.
อ.พนัง ปานช่วย
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.นส.ดวงใจ ภัทรศรี ธนวงศ์ , 2.อ.โยธิน พลประถม , 3.อ.เชิดศิริ นิลผาย , 4.อ.พรธิภา ไกรเทพ , 5.อ.สุวสั สา เพ็งสีแสง ,
6.อ.ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล , 7.อ.วงศ์ทอง เขียนวงศ์ , 8.รศ.ดร.วันทนี สว่างอารมณ์ , 9.อ.ชัชนันท์ อินเอี่ยม , 10.อ.บุริม
นิลแป้น , 11. อ.เศรษฐวิทย์ แสงทิพย์ , 12.อ.นพนันต์ เมืองเหนือ , 13.อ.บุญทวี เลิศปั ญญาพรชัย , 14.อ.ญาณิศา ตันติ
ปานกุล , 15.อ.ประมูล อรุณจรัส , 16.อ.กุหลาบ สิทธิสวกจิก , 17.อ.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ , 18.อ.เอกราช วรสมุทร
ปราการ , 19.อ.เกษม กมลชัยพิสฐิ , 20.ผศ.นันท์นภัส เติมวงศ์ , 21.อ.สรายุทธ คาน
คณะวิทยาการจัดการ
1. อ.อรรถวิทย์ เฉลียวเกรี ยงไกร , 2.ผศ.ชรินพร กุลดิลกรัตน์ , 3. อ.สมศรี จิรพัฒนะชัย , 4.อ.เกษรา โพธิ์เย็น , 5.อ.ธัช
พงศ์ เศรษฐบุตร , 6. อ.สุพรรณิการ์ ชาคํารุณ , 7. อ.นิตยา มณีวงศ์ , 8.อ.ณัฐพนธ์ เกษสาคร , 9.อ.อัมพรพรรณ
บุนนาค , 10.อ.ธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ , 11.อ.ดรุษ ประดิษฐ์ ทรง , 12.อ.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ , 13.อ.สิงห์ สิงห์ขจร , 14.
อ.อารยา แสงมหาชัย , 15.นส.รัชนก ปั ญญาสุพฒ
ั น์
คณะครุ ศาสตร์
1.อ.อังคาร ปริ ญญาชัยศักดิ์ , 2.อ.กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ , 3.อ.หทัยรัก ตุงคะเสน , 4.อ.พัฐฬภรณ์ พรชุติ ,
5.อ.ลักษณา ช่างสมบูรณ์ , 6.อ.ดิเรก อัคฮาค , 7.อ.วิกรม ศุขธนี , 8.อ.ดุษฎี เทิดบารมี , 9.อ.กิตติ เชี่ยวชาญ , 10.ผศ.
ฐิ ติมา นาคะผดุงรัตน์ , 11.อ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ , 12.อ.จุติมา รัตนพลแสนย์ , 13.อ.ภาณุ กุศลวงศ์ , 14.อ.เอษณ
ยามาลี , 15.อ.สายฝน ทรงเสียงไชย
สํานักกิจการนิสติ นักศึกษา
1.ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิลกสัมพันธ์ , 2อ.สายัณ พุทธลา , 3.อ.สุรศักดิ์ เครื อหงส์ , 4.นส.ชื่นชีวิน พลายบัว , 5.
นส.ณัฐวรรณ์ สุขทัว่ , 6.นส.นัทธี เฟื่ องฟู , 7.นายสุนทร ปาละพันธ์ , 8.นายอดิศร เนียมแก้ ว , 9.ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสก
นําโชค , 10.นายขวัญชัย ช้ างเกิด
เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 งานเดินเพื่อสุขภาพ 116 ปี บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งถึงกําหนดการงานเดินเพื่อสุขภาพ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา
06.00 น. โดยมีกําหนดการดังนี ้
05.30 น. คณาจารย์ และนิสติ พร้ อมกันลานอนุสาวรี ย์สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิ ยวงศ์
05.45 น. กิจกรรมเต้ นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
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06.00 น. พิธีเปิ ด ขบวนเดินเพื่อสุขภาพออกจากมหาวิทยาลัยไปยังวงเวียนใหญ่และเดินทางกลับสู่
มหาวิทยาลัย และจับสลากชิงโชคสําหรับผู้เข้ าร่วมโครงการ เป็ นการเสร็จสิ ้นพิธีการ
รวมทังขอขอบคุ
้
ณผู้อปุ การคุณสํานักกิจการนิสติ นักศึกษาในการมอบของที่ระลึกในการจัดงานครัง้ นี ้
รวมทังแจ้
้ งให้ คณาจารย์ทราบว่าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดทําโครงการแอโรบิกกระจาย สลายไขมัน ตังแต่
้ วนั นี ้ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริเวณหน้ าลานอนุสาวรี ย์เจ้ าพ่อ
1.2 วันคล้ ายวันพิราลัย
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งเรื่ องการจัดกิจกรรมวันคล้ ายวันพิราลัย วันที่ 18 – 19 มกราคม 2555
จุดประสงค์ของการจัดงานในครัง้ นี ้ให้ นิสติ รู้สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าภาพในการจัดงาน รายละเอียดจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
กิจกรรมที่จะจัดอย่างไม่เป็ นทางการประกอบด้ วย นิทรรศการ , การแสดงบนเวที , การประกวดร้ องเพลง
1.3 งานเลีย้ งปี ใหม่ มหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งเรื่ องการจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2555 ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555
ณ ลานอนุสาวรี ย์เจ้ าพ่อ ช่วงเช้ าตักบาตร พระจํานวน 31 รูป , ช่วงเย็นงานเลี ้ยงบริเวณลานอนุสาวรี ย์เจ้ าพ่อ โดยใน
ปี นี ้จะเป็ นการเลี ้ยงโต๊ ะจีน
1.4 ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยทัง้ หมด
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งเรื่ องกองบริหารงานบุคคลจัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยทังหมด
้
วันเสาร์ ที่ 21
มกราคม 2555 ณ อาคาร 1 ชัน้ 4 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดย หัวข้ อในการประชุมครัง้ นี ้จะเป็ นเรื่ องกองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
1.5 กีฬาชงโคเกมส์
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สํานักกิจการนิสติ นักศึกษาและองค์การบริหารนิสติ จัด
กิจกรรมกีฬาชงโคเกมส์โดยเริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 20 – 28 มกราคม 2555 โดยพิธีเปิ ด - ปิ ด จัดวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555
เวลา 08.00 น. ณ สนามหน้ าโรงเรี ยนมัธยมสาธิต โดยขอเชิญอาจารย์ทกุ ท่านเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
1.6 กีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการจัดการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก โดยจัดการ
แข่งขันรอบคัดเลือกเขตภาคกลาง ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2555
สําหรับรอบมหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ นเจ้ าภาพในการจัดการแข่งขัน
1.7 นักศึกษาพม่ าเยือนประเทศไทย รุ่ นที่ 2
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงการมาเยือนของนักศึกษาพม่า รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที 15 -24
มกราคม 2555 จัดกิจกรรมเพื่อต้ อนรับและกระชับมิตรภาพระหว่างสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ได้ จดั โครงการนํานักศึกษาพม่าเยือนประเทศไทย ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 24
มกราคม 2555
1.8 งานพระราชทานปริญญาบัตร
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการงานพระราชปริญญาบัตร สําหรับผู้จบการศึกษา
ปี 2553 – 2554 ดังนี ้
- ภาคกลาง ช่วงที่ 1 วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2555
ช่วงที่ 2 วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2555
โดยทีมฝึ กซ้ อมงานพระราชทานปริญญาบัตรรับสมัครผู้ขานนามบัณฑิต ในปี นี ้จํานวนหลายท่าน
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1.9 งาน Job Fair
ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสติ นักศึกษา แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สํานักกิจการร่วมกับ บริษัท วัฎฎะ
คลาสสิฟายด์ส จํากัด จัดงาน Job Fair ณ ชัน้ 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา วันที่ 14 – 15
มีนาคม 2555 พร้ อมกับงานปั จฉิมนิเทศนักศึกษาทัง้ 4 คณะ โดยกําหนดการปั จฉิมนิเทศปี การศึกษา 2554 ดังนี ้
รอบเช้ า คณะครุศาสตร์
วันที่ 14 มีนาคม 2555
รอบบ่าย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วันที่ 15 มีนาคม 2555
รอบเช้ า คณะวิทยาการจัดการ
รอบบ่าย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1.10 การปลอมแปลงบัตรกิจกรรม
ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสติ นักศึกษา แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า จากการเช็คกิจกรรมให้ กบั นักศึกษา
พบว่ามีการทําบัตรเช็คกิจกรรมปลอม การลงโทษถึงพักการเรี ยน ขอให้ อาจารย์ทกุ ท่านกวดขันและชี ้แจงกับนิสติ ทุกคนให้
ทราบถึงผลการปลอมแปลง
1.11 รั บสมัครนิสิตช่ วยงาน
ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสติ นักศึกษา แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สํานักกิจการนิสติ นักศึกษารับสมัค
นักศึกษาทํางาน โดยทํางานวันละ 3 ชม. สัปดาห์ละ 5 วัน โดยเริ่มงานเดือนกุมภาพันธ์ ชม.ละ 40 บาท เดือนละ
ประมาณ 2,400.-บาท
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานกาประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 สืบเนื่องจากข้ อ 1.10 การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบ 2 วันที่
วาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
5.1 ฝ่ ายอนามัยจัดให้ มีการตรวจสุขภาพ รอบ 3 เดือน สําหรับผู้มีภาวะผิดปกติ โดยตรวจวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2555 ฟั งผลการตรวจเลือด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
5.2 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แจ้ งว่าวันที่ 4 มกราคม คณะจัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
ตัวแทนสาขาวิชา มีการทบทวนงานเก่าและดําเนินงานใหม่ อบรมผู้นําและจริ ยธรรม และโครงการชัง่ หัวมัน โดยจะจัด
ในเดือนกุมภาพันธ์
กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม คณะจะนํานิสติ สาขาดนตรี และนาฎศิลป์ ไปศึกษาดูงานประเทศ
ลาว
5.3 คณะวิทยาการจัดการ 18 – 19 วันพิราลัย ทุกสาขาวิชาของคณะจัดการแสดงหน้ าตึก 7 เข้ าร่วม
โดยจัดช่วงบ่ายของวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2555
5.4 คณะครุ ศาสตร์ จะจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพาน้ องเรี ยนรู้วนั ที่ 10 – 12 มีนาคม 2555 บ้ านทับลาน
ปราจีนบุรี เป็ นการสอนหนังสือน้ อง
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5.5 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานวิจยั ระดับชาติ และกีฬาวิทยาศาสตร์ สมั พันธ์ วันที่
23- 25 มกราคม 2555
5.6 โปรแกรมศิลปกรรม หารื อ ในเรื่ องการจัดนิทรรศการของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา อ.สุรศักดิ์ เครื อหงส์
ตอบ มีการจัดนิทรรศการโดยกําหนดสถานที่ให้ ตงตั
ั ้ งแต่
้ หน้ าอาคาร 12 ถึงอาคาร 1
5.7 เอกอังกฤษ พานักศึกษาไปล้ างท้ อง เหตุเกิดจากการกินยาลดความอ้ วน
5.8 อ.สุรศักดิ์ แจ้ งให้ อ.แจ้ งให้ นกั ศึกษา มารับเสื ้อกีฬา ภายในวันที่ 28 มกราคม 2555
5.9 อ.รวงทอง หารื อในการเข้ าร่วมกิจกรรมกับมหาลัย หากแต่ตอนจบกิจกรรมของนิสิตหายไป ขอให้
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาตรวจสอบระบบการเช็คกิจกรรมของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ผู้อํานวยการสํานักกิจการ
นิสติ นักศึกษา ได้ แจ้ งให้ ทราบว่า สํานักกิจการนิสติ นักศึกษาได้ ทําการแก้ ไขในการเช็คกิจกรรมของนักศึกษาปี 1 – ปี 2
โดยการทําสมุดกิจกรรม และในวันที่จดั กิจกรรมองค์การบริหารนิสติ ได้ แจกบัตรเข้ าร่วมกิจกรรมและนํามาเช็คกิจกรรม
ตามวัน เวลา ที่องค์การบริหารนิสติ กําหนด
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
นางสาวชื่นชีวนิ พลายบัว ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์ สายัณ พุทธลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

