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ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1
ผู้เข้าร่วมประชุม
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ , อ.สายัณ พุทธลา , อ.สุรศักดิ์ เครือหงส์ , นส.ชื่นชีวิน พลายบัว , นายอดิศร เนียมแก้ว ,
นส.นัทธี เฟื่องฟู , นายสุนทร ปาละพันธ์ , นายวิเชียร ทุวิลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.อ.ชัชศรัณย์ จิตคงคา , 2.อ.ฤทัยรัตน์ บัวทิม , 3.อ.อภิวัฒน์ สุธรรมดี , 4.ดร.สุรศักดิ์ โตปะสี , 5.อ.บูรณจิตร แก้วศรีมล ,
6.อ.จตุพล เจริญรื่น , 7.ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ , 8.อ.ศักดา เซะวิเศษ , 9.อ.อภิญญา สงเคราะห์สุข , 10.อ.พนัง ปานช่วย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.อ.คณกร สว่างเจริญ , 2.อ.เชิดศิริ นิลผาย , 3.อ.จตุพร พนัสโณทัย , 4.อ.กาญจนา เหลืองสุวาลัย , 5.อ.เพชรน้ําผึ้ง รอดโพธิ์ ,
6.อ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ , 7.อ.ชัชนันทน์ อินเอี่ยม , 8.อ.สุวภัทร ตั้งผลพูล , 9.อ.สุดา ชูถิ่น , 10.อ.กุหลาบ สิทธิสวนจิก ,
11.อ.รัตนพร หีบจันทร์กรี
คณะวิทยาการจัดการ
1.อ.พรรณา พูนพิน , 2.ผศ.ชรินพร กุลดิลกรัตน์ , 3.อ.สมศรี จิรพัฒนะชัย , 4.อ.เกษรา โพธิ์เย็น , 5.อ.สุพรรณิการ์ ชาคํารุณ ,
6.อ.ธีรวรา บวชชัยภูมิ , 7.อ.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ , 8.อ.สิงห์ สิงห์ขจร , 9.อ.ณัฎฐ์ เดชะปัญญา , 10.อ.อารยา แสงมหาชัย
คณะครุศาสตร์
1.อ.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี , 2.อ.หทัยรัตน์ ตุงคะเสน , 3.อ.พัฐฬภรณ์ พรชุติ , 4.อ.เพียรทิพย์ โรจนปุณยา ,
5.อ.ลักษณา เกยุราพันธ์ , 6.อ.สายฝน ทรงเสียงไชย , 7.ดร.เพ็ญพร ทองคําสุก , 8.อ.ดุษฎี เทิดบารมี , 9.อ.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก
, 10.อ.ภาณุ กุศลวงศ์ , 11.อ.สมกมล กาญจนพิบูลย์ , 12.อ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ , 13.อ.ณัฐพร ปุ๋ยรักษา ,
14.อ.ตุลย์ จิรโชคโสภณ
เริ่มประชุมเวลา 16.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ประธานในการประชุม แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ ดังนี้
1.1 กําหนดตารางกิจกรรมสําหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปี 2555
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกําหนดตารางกิจกรรมสําหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
ดังนี้
1.1.1 วันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 ตรวจสุขภาพ
อาคาร 1 ชั้น 4
1.1.2 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555
ปฐมนิเทศรวม อาคาร 1 ชั้น 4
ประชุมผู้ปกครอง อาคาร 1 ชั้น 4
1.1.3 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555
1.1.4 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
ปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ ,
ปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.5 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555
ปฐมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์ฯ ,
ปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์
1.1.6 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
ประชุมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1.1.7 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.พ.
เปิดภาคเรียนที่ 1/2555
1.1.8 วันจันทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2555
1.2 ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประธานแจ้งกําหนดการการจัดกิจกรรมประจําภาคเรียนที่ 1/2555 ดังนี้
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1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555

พิธีไหว้ครู
พิธีรับขวัญน้องใหม่
แห่เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศ์
แห่เทียนจํานําพรรษา (ในกรุงเทพฯ)
เปิดโลกชมรม
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินนี าถ
1.2.7 วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555
อบรมผู้นํานิสิต รุ่นที่ 21
1.2.8 วันที่ 5-14 กันยายน 2555
การแข่งขันกีฬาภายใน
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารนิสิตนักศึกษาจัดทําบุญ
องค์การโดยท่านเจ้าอาวาสจากวัดศรีสุริยวงศ์รับกิจนิมนต์มาในวันดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมทําบุญด้วยกัน
1.3 กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับผิดชอบ งานอารักขา งาน
กองเกียรติยศและดุริยางค์ โดยอาจารย์ทุกท่านเมื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สวนอัมพร ต้องสวมชุดขาว อาจารย์ใหม่ทุกท่านสามารถเบิกค่า
เช่าชุดขาวได้ 2 ปี โดยติดต่ออาจารย์อรสา ทยานสมุทร คณะวิทยาการจัดการ
กําหนดการซ้อม วันที่ 17 18 19 สิงหาคม 2555 และงานราตรีบัณฑิตวันเสาร์ท่ี 18 สิงหาคม 2555
ประธานเน้นหากอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะกล่าวขานนามบัณฑิต และเชิญปกปริญญาบัตร ขอให้
แจ้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก่อนจะทําคําสั่งงานอารักขา ส่วนงานกองเกียรติยศสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเป็นผู้ดูแลทั้งหมด
1.4 จํานวนนิสิตปีการศึกษา 2555 ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2555
ประธานแจ้งยอดนิสิตใหม่ ณ วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 แยกตามคณะดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนนิสิต
1,496 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนนิสิต
1,072 คน
คณะวิทยาการจัดการ
จํานวนนิสิต
1,092 คน
คณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนนิสิต
1,707 คน
รวม
5,367 คน
1.5 สมุดกิจกรรมทุกคน
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านิสิตที่เข้ารับการปฐมนิเทศรวมจะได้รับสมุดกิจกรรมทุกคน (สีชมพู)
1.6 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านิสิตปี 1-5 ที่สนใจกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและ กรอ. ให้มาติดต่องาน
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ด่วนภายในสัปดาห์นี้
นายอดิศร เนียมแก้ว เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 5 วันในการสัมภาษณ์
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2555 มีนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ 5,000 กว่าคน ส่วนนักศึกษากู้เก่าจะนัดหมายเซ็นต์สัญญาอีกครั้ง
1.7 กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยได้
จัดทําประกาศ 2 ฉบับ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ท่านอธิการบดีจึงขอห้ามรับขวัญน้อง
ใหม่นอกสถานที่โดยเด็ดขาดรวมถึงการจัดทัศนศึกษาในภาคเรียนที่ 1
1.8 ประชุมสภานิสิตสมัยสามัญ ครั้งที่ 1
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 สภานิสิตจะทําการเปิดประชุมสภานิสิตสมัย
สามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2555 ณ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยมหาวิทยาลัย
เก็บเงินกิจกรรมนิสิตภาคเรียนละ 150.-บาท การใช้เงินกิจกรรมสโมสรคณะใช้ได้ 50.-บาท / นิสิต 1 คน องค์การบริหารนิสิต
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นักศึกษาใช้ได้ 100.-บาท / นิสิต 1 คน สภานิสิตจะทําการพิจารณาโครงการของสโมสรนิสิตและองค์การบริหารนิสิตในการอนุมัติ
การใช้เงินแต่ละโครงการ
1.9 พิธีไหว้ครู
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 จะมีกิจกรรมไหว้ครู ณ อาคาร 1
ชั้น 4 ส่วนคณะใดจะเป็นรอบเช้าหรือรอบบ่ายจะแจ้งให้ทราบหลังจากประชุมคณะกรรมการอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
1.10 ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะรับการตรวจประกันคุณภาพ วันที่ 3-4 กรกฎาคม
2555 ณ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15
1.11 มาตราการสถานศึกษาปลอดเหล้า
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามมาตราการสถานศึกษาปลอดเหล้านําร่อง สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา นําโดยศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ดําเนินการ
นโยบายการปลอดเหล้าในสถานศึกษาโดยในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีเป็นแม่งานในเครือข่ายฝั่งธนบุรี โดยขอความร่วมมือนิสิตในแต่ละสาขาวิชากรอกแบบสํารวจร้านค้าที่มีการจําหน่ายเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ บริเวณโดยรอบสถานศึกษา
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2554 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
อ.คณกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะวิทยาศาตร์ฯ จัดปฐมนิเทศแยกคณะวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ปฐมนิเทศแยกตามสาขาวิชา และวันที่ 20 มิถุนายน จะมีการประชุมอาจารย์ทั้งคณะ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าจะ
จัดกิจกรรมสิงห์อาสาโดยได้รับมอบเงิน 50,000.-บาท เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาในปีการศึกษา 2555
อ.พรรณา แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่าการซ้อมเชียร์ของรุ่นพี่ คณะวิทยาการได้จัดห้องซ้อมเชียร์ตามห้องเรียนของ
อาคาร 6 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ทําให้ลดการร้องเรียนเรื่องเสียงจากประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ส่วนการปฐมนิเทศ
แยกคณะ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 คณบดีและรองคณบดีของคณะเป็นวิทยากรในการอบรมนิสิตนักศึกษา
อ.จตุพล เจริญรื่น แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่วงเช้าปฐมนิเทศรวม ช่วง
บ่ายแยกตามสาขาวิชา
ประชุมครั้งต่อไปวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00 น. โดยในการเชิญประชุมครั้งต่อไปจดหมายเชิญ
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