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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
ครั ง้ ที่ 8 วันพฤหัสบดีท่ ี 15 มีนาคม 2555
เวลา 15.30 น. ณ ห้ องแก้ วมรกต อาคาร 3 ชัน้ 1
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1.อ.วัชริ นทร์ จิตคงคา , 2.อ.ธรรณปพร หงส์ทอง , 3.อ.ฐิ ติกานต์ ชูประดิษฐ์ , 4.อ.วิเชียร เส้ นทอง , 5.อ.ธิติ ทัศนกุลวงศ์ ,
6.ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ , 7.อ.ศักดา เซะวิเศษ , 8.อ.วรุณรัตน์ คนซื่อ , 9.อ.พนัง ปานช่วย
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.อ.คณกร สว่างเจริญ , 2.อ.นิศากร เถาสมบัติ , 3.อ.โยธิน พลประถม , 4.อ.พรธิภา ไกรเทพ , 5.อ.วงศ์ทอง เขียนวงศ์ ,
6.อ.ชัชนันท์ อินเอี่ยม , 7.อ.นพนันต์ เมืองเหนือ , 8.อ.ญาณิศา ตันติปาลกุล , 9.อ.ประมูล อรุณจรัส ,
10.อ.รัตนพร หีบจันทร์ กรี , 11.อ.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ , 12.อ.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ , 13.อ.เกษม กมลชัยพิสฐิ ,
14.ผศ.นันท์นภัส เติมวงศ์ , 15.อ.ณภัทร เตียววิไล , 16.อ.สรายุทธ คาน
คณะวิทยาการจัดการ
1.อ.อรรถวิทย์ เฉลียวเกรี ยงไกร , 2.อ.สมศรี จิรพัฒนะชัย , 3.อ.เกษรา โพธิ์เย็น , 4.อ.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร , 5 อ.ณัฐพนธ์
เกษสาคร , 6.อ.ธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ , 7.อ.ณัฎฐ์ เดชะปั ญญา
คณะครุ ศาสตร์
1.อ.อังคาร ปริ ญญาชัยศักดิ์ , 2.อ.กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ , 3.อ.หทัยรัตน์ ตุงคะเสน , 4.ผศ.ดร.เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง ,
5.อ.วิกรม ศุขธนี , 6.อ.กิตติ เชี่ยวชาญ , 7.อ.ภาณุ กุศลวงศ์
สํานักกิจการนิสติ นักศึกษา
1.อ.สายัณ พุทธลา , 2.นส.ชื่นชีวิน พลายบัว , 3.นส.นัทธี เฟื่ องฟู
เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
อาจารย์สายัณ พุทธลา ประธานในการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
1.1 ตัวแทนสาขาวิชาแลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรม
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าองค์การบริหารนิสติ และสํานักกิจการนิสติ นักศึกษา นํา
นักศึกษาตัวแทนสาขาวิชาเข้ าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2555
1.2 การสรุ ปงานปี การศึกษา 2554
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ขอให้ อาจารย์ทกุ ท่านสรุปการจัดกิจกรรมประจําปี
การศึกษา 2554 เพื่อรวบรวมสรุปในการทําประกันคุณภาพ เพื่อรับการตรวจในเดือนพฤษภาคม และมิถนุ ายน 2555
หากสาขาวิชาใดต้ องการนําประกอบการประเมินสามารถติดต่อได้ ที่สํานักกิจการนิสติ นักศึกษา
1.3 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สํานักกิจการนิสติ นักศึกษาให้ นิสติ กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาส่งแจ้ งการชําระเงินค่าลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน ภาคเรี ยนที่ 2/2554 วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2555 ณ
ห้ องประชุมอาคาร 1 ชัน้ 3 ขอให้ อาจารย์แต่ละสาขาและรองคณบดีทงั ้ 4 คณะแจ้ งให้ นิสติ ทราบ
1.4 การผ่ อนผันการเกณฑ์ ทหารประจําปี การศึกษา 2554
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สํานักกิจการนิสติ นักศึกษาดําเนินการให้ นิสิตนักศึกษา
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เกิดในปี พ.ศ.2535 ยื่นการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารตังแต่
้ วนั 1 ตุลาคม 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อย
1.5 งานตลาดนัดพบแรงงาน
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าสํานักกิจการนิสติ นักศึกษาร่วมกับ บริษัท คลาสสิ
ฟายด์ส จํากัด (วัฎฎะ) จัดงาน “บ้ านสมเด็จ JOB FAIR 2012” วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2555 พร้ อมกับการจัดงาน
ปั จฉิมนิเทศ 4 คณะ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
1.6 ขอแสดงความยินดี
ประธานและสํานักกิจการนิสติ นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกบั
รองศาสตราจารย์ดร.พนอเนื่อง สุทศั น์ ณ อยุธยา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปรับตําแหน่งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็ นรองศาสตราจารย์
1.7 การจ่ ายค่ าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิชาการศึกษาทัว่ ไป สามารถ
ทําเบิกได้ แล้ วโดยก่อนเบิกจ่ายต้ องส่งเกรดให้ เรี ยบร้ อย แต่โดยที่ผา่ นมามหาวิทยาลัยได้ รับการร้ องเรี ยนเข้ ามาในเรื่ อง
- TA ส่งเกรดผิดพลาดและล่าช้ า
- การทิ ้งห้ องสอนของอาจารย์ผ้ สู อน
- การออกข้ อสอบที่หละหลวมทําให้ ข้อสอบรั่วไหล
1.8 ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานอธิการบดี โดยกองการเจ้ าหน้ าที่จดั ประชุม
เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพบุคลากร วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2555 โรงแรมกาญจนธารา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รถออก
06.00 น. ลานเจ้ าพ่อ
1.9 การประชุมสรุ ปและมอบงานองค์ การบริหารนิสติ
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 23 -25 มีนาคม 2555 สํานักกิจการนิสติ นักศึกษา
จัดการประชุมสรุปและมอบงานองค์การบริหารนิสติ สโมสรนิสิตทัง้ 4 คณะและสภานิสติ ณ พรธณารี สอร์ ท
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จึงขอเรี ยนเชิญ อ.ที่ปรึกษาทุกท่านเข้ าร่วม โดยขอให้ แจ้ งชื่อที่สํานักกิจการนิสติ นักศึกษา
ภายในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555
1.10 เลือกตัง้ องค์ การบริหารนิสติ
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าสํานักกิจการนิสติ นักศึกษาจัดการเลือกตังองค์
้ การบริหาร
้ การบริหารนิสติ ตังแต่
้ เวลา 09.00
นิสติ และสภานิสติ วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 ณ โดยให้ นิสติ ลงคะแนนเลือกตังองค์
– 15.00 น. อาคาร 1 ชัน้ 1 การเลือกสภานิสติ โดยตัวแทนหมูเ่ รี ยนเป็ นผู้เลือกเวลา 15.00 น. ห้ องสุริยะ 1
1.11 การประชุมอาจารย์ ท่ ปี รึกษา (รอบพิเศษ)
ประธานเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านเข้ าร่วมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา (รอบพิเศษ)
ณ เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย วันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2555 โดยขอให้ อ.ทุกท่านแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมโครงการที่
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555
1.12 ความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานด้ านกิจกรรม
ประธานมอบหมายให้ รองคณบดีด้านกิจการนิสติ นักศึกษาทัง้ 4 คณะ องค์การบริหาร
นิสติ นักศึกษาและสภานิสติ แจ้ งความก้ าวหน้ าและสรุปการจัดกิจกรรมดังนี ้
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คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์วชั รินทร์ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า โครงการช่างหัวมัน , โครงการปั จฉิมนิเทศ
จัดเป็ นที่เรี ยบร้ อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
คณะครุ ศาสตร์
อาจารย์องั คาร แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า โครงการครุศาสตร์ สมั พันธ์ , โครงการปั จฉิมนิเทศ
จัดเป็ นที่เรี ยบร้ อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์อรรถวิทย์ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ภาคเรี ยนที่ 2/2554 คณะวิทยาการจัดการได้
ดําเนินการโครงการกีฬาภายใน , โครงการปลูกป่ าชายเลน , โครงการค่าย PDCA โดยพี่สอนน้ อง , โครงการสร้ าง
ฝายชะลอนํ ้า , โครงการอบรมศิลปะป้องกันตัว โดยจัดไปทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ จากเป้าหมาย 6 ครัง้ , ค่ายปฏิบตั ิธรรมนํา
จิต , โครงการปั จฉิมนิเทศ จัดเป็ นที่เรี ยบร้ อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์คณกร แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า โครงการปั จฉิมนิเทศ , โครงการ 4 ราชภัฎอาสา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม หารื อในเรื่ องการช่วยเหลือและป้องกันภาวะนํ ้าท่วม จัดเป็ นที่เรี ยบร้ อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
องค์ การบริหารนิสติ นักศึกษา
นายศุภมิตร แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนมีนาคม องค์การบริหารนิสิตจัดโครงการ
Big Cleaning Day , กีฬาองค์การบริ หารนิสิตสัมพันธ์ วันที่ 17 มีนาคม 2555 , เลือกตังองค์
้ การบริหารนิสติ วันพุธที่
21 มีนาคม 2555
สภานิสติ
นายวีรพล ขอขอบคุณคณาจารย์ทกุ ท่านในการให้ ความร่วมมือการจัดกิจกรรม 20 มีนาคม
2555 ประชุมสรุปและเลือกตังสภานิ
้
สติ เวลา 15.00 น, อาคาร 1 ชัน้ 3
สาขาวิชาดนตรี ไทย
อาจารย์ธิติ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบสาขาวิชานํานิสติ เข้ าร่วมการแสดงดนตรี ไทย ในวันที่ 3-7
มีนาคม เข้ าร่วมพิธีแห่ผ้าขึ ้นพระธาตุ ที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช , 16 มีนาคม เข้ าร่วมการเทศมหาชาติ ณ มหาวิทยา
เกษตรศาสตร์ , 22 มีนาคม ได้ รับเชิญเข้ าร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศอิหร่าน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
อาจารย์วิกรม แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2555 สาขาวิชาพลศึกษา
และนันทนาการ ร่วมกับชมรมก้ าวย่างอย่างเข้ าใจ , องค์การ PATH , สํานักประกันสุขภาพแห่งชาติ , โรงพยาบาล
พระมงกุฎ , โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จัดการตรวจสุขภาพฟรี โดยตรวจมะเร็งปากมดลูก , เต้ านม , เชื ้อ HIV.
ซิฟิลสิ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
รั บรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
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ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ
ไม่ มี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
นายสายัณ พุทธลา ผู้ตรวจรายงานการประชุม

