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ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ครั้งท่ี  1  วันจันทร์ท่ี  11 มิถุนายน  2555 

เวลา  14.00 น.  ณ  ห้องประชมุชั้น  3  อาคาร  1 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ , อ.สายัณ  พุทธลา , อ.สุรศักด์ิ  เครือหงส์ , นส.ชื่นชีวิน  พลายบัว , นายอดิศร  เนียมแก้ว ,  
นส.นัทธี  เฟ่ืองฟู , นายสุนทร  ปาละพันธ์ , นายวิเชียร  ทุวิลา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.อ.ชัชศรัณย์  จิตคงคา , 2.อ.ฤทัยรัตน์  บัวทิม , 3.อ.อภิวัฒน์  สุธรรมดี , 4.ดร.สุรศักด์ิ  โตปะสี , 5.อ.บูรณจิตร  แก้วศรีมล ,      
6.อ.จตุพล  เจริญร่ืน , 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  รอดโพธ์ิ ,  
6.อ.ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ , 7.อ.ชัชนันทน์  อินเอ่ียม , 8.อ.สุวภัทร  ต้ังผลพูล , 9.อ.สุดา  ชูถ่ิน , 10.อ.กุหลาบ  สิทธิสวนจิก ,  
11.อ.รัตนพร  หีบจันทร์กรี 
คณะวิทยาการจัดการ 
1.อ.พรรณา  พูนพิน , 2.ผศ.ชรินพร  กุลดิลกรัตน์ , 3.อ.สมศรี  จิรพัฒนะชัย , 4.อ.เกษรา  โพธ์ิเย็น , 5.อ.สุพรรณิการ์  ชาคํารุณ ,  
6.อ.ธีรวรา  บวชชัยภูมิ , 7.อ.สรรพัชญ ์ 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.   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  ประธานในการประชุม  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

1.1 กําหนดตารางกิจกรรมสําหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่  ปี 2555 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดตารางกิจกรรมสําหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2555   

ดังนี้ 
1.1.1 วันเสาร์ท่ี  16  และอาทิตย์ท่ี  17  มิถุนายน  2555   ตรวจสุขภาพ อาคาร  1  ชั้น  4 
1.1.2 วันจันทร์ท่ี  18  มิถุนายน  2555    ปฐมนิเทศรวม   อาคาร  1  ชั้น  4 
1.1.3 วันอังคารท่ี  19  มิถุนายน  2555   ประชุมผู้ปกครอง อาคาร  1  ชั้น  4 
1.1.4 วันพุธท่ี  20  มิถุนายน  2555   ปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ  ,   

ปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
        1.1.5  วันพฤหัสบดีท่ี  21  มิถุนายน  2555   ปฐมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์ฯ  , 
         ปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ 
        1.1.6  วันศุกร์ท่ี  22  มิถุนายน  2555   ประชุมกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
         1.1.7  วันอาทิตย์ท่ี  24  มิถุนายน  2555   ปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.พ. 
        1.1.8  วันจันทร์ท่ี  25  มิถุนายน  2555   เปิดภาคเรียนท่ี  1/2555 

1.2 ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2555 
ประธานแจ้งกําหนดการการจัดกิจกรรมประจําภาคเรียนท่ี  1/2555  ดังนี้ 
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1.2.1  วันพฤหัสบดีท่ี  5  กรกฎาคม  2555   พิธีไหว้ครู 
1.2.2  วันเสาร์ท่ี  7  กรกฎาคม  2555   พิธีรับขวัญน้องใหม่ 
1.2.3  วันเสาร์ท่ี  28  กรกฎาคม  2555   แห่เทียนจํานําพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศ์ 
1.2.4  วันพุธท่ี  1  สิงหาคม  2555   แห่เทียนจํานําพรรษา (ในกรุงเทพฯ) 
1.2.5  วันพฤหัสบดีท่ี  9  สิงหาคม  2555   เปิดโลกชมรม 
1.2.6  วันศุกร์ท่ี  10  สิงหาคม  2555   พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินนีาถ 
        1.2.7  วันท่ี 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555  อบรมผู้นํานิสิต  รุ่นท่ี  21 
        1.2.8  วันท่ี  5-14  กันยายน  2555   การแข่งขันกีฬาภายใน 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  วันอังคารท่ี  20  มิถุนายน  2555  องค์การบริหารนิสิตนักศึกษาจัดทําบุญ 
องค์การโดยท่านเจ้าอาวาสจากวดัศรีสุริยวงศ์รับกิจนิมนต์มาในวันดังกล่าว  จึงขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมทําบุญด้วยกัน 

1.3 กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร  วันอังคารท่ี  21  สิงหาคม  2555 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับผิดชอบ  งานอารักขา  งาน 

กองเกียรติยศและดุริยางค์  โดยอาจารย์ทุกท่านเมื่อปฏิบัติหน้าท่ี ณ สวนอัมพร  ต้องสวมชุดขาว  อาจารย์ใหม่ทุกท่านสามารถเบิกค่า
เช่าชุดขาวได้  2  ปี  โดยติดต่ออาจารย์อรสา  ทยานสมุทร  คณะวิทยาการจัดการ 

กําหนดการซ้อม  วันท่ี  17  18  19  สิงหาคม  2555  และงานราตรีบัณฑิตวันเสาร์ท่ี  18  สิงหาคม  2555 
ประธานเน้นหากอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะกล่าวขานนามบัณฑิต  และเชิญปกปริญญาบัตร  ขอให้ 

แจ้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก่อนจะทําคําสั่งงานอารักขา  ส่วนงานกองเกียรติยศสํานักกิจการนสิิตนักศึกษาเป็นผู้ดูแลท้ังหมด 
1.4 จํานวนนิสิตปีการศึกษา  2555  ณ  วันท่ี  11  มิถุนายน  2555 

ประธานแจ้งยอดนิสิตใหม่  ณ  วันจันทร์ท่ี  11  มิถุนายน  2555  แยกตามคณะดังนี้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนนิสิต 1,496  คน     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวนนิสิต 1,072  คน 
คณะวิทยาการจัดการ   จํานวนนิสิต 1,092  คน 
คณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร ์  จํานวนนิสิต 1,707  คน 
   รวม    5,367  คน 

1.5 สมุดกิจกรรมทุกคน 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่านิสิตท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศรวมจะได้รับสมุดกิจกรรมทุกคน  (สีชมพู) 

1.6 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่านิสิตปี 1-5 ท่ีสนใจกู้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและ  กรอ.  ให้มาติดต่องาน 

กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  อาคาร  1  ชั้น  3  ด่วนภายในสัปดาห์นี้ 
        นายอดิศร  เนียมแก้ว  เจ้าหน้าท่ีกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  5  วันในการสัมภาษณ์
ต้ังแต่วันท่ี  7  มิถุนายน  2555  มีนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์  5,000  กว่าคน  ส่วนนักศึกษากู้เก่าจะนัดหมายเซ็นต์สัญญาอีกคร้ัง 

1.7 กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่   
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่วันเสาร์ท่ี  7  กรกฎาคม  2555  มหาวิทยาลัยได้ 

จัดทําประกาศ  2  ฉบับ  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่อย่างสร้างสรรค ์ ท่านอธิการบดีจึงขอห้ามรับขวัญน้อง
ใหม่นอกสถานท่ีโดยเด็ดขาดรวมถึงการจัดทัศนศกึษาในภาคเรียนท่ี  1 

1.8 ประชุมสภานิสิตสมัยสามัญ  คร้ังท่ี  1 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวันพุธท่ี  13  มิถุนายน  2555  สภานิสิตจะทําการเปิดประชุมสภานิสิตสมัย 

สามัญ  คร้ังท่ี  1  ประจําปีการศกึษา  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   
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวันพฤหัสบดีท่ี  5  กรกฎาคม  2555  จะมีกิจกรรมไหว้ครู  ณ  อาคาร  1 

ชั้น  4  ส่วนคณะใดจะเป็นรอบเช้าหรือรอบบ่ายจะแจ้งให้ทราบหลังจากประชุมคณะกรรมการอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
1.10   ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะรับการตรวจประกันคุณภาพ  วันท่ี  3-4  กรกฎาคม   
2555  ณ  อาคาร  100  ปีศรีสุริยวงศ์  ชั้น  15 

1.11  มาตราการสถานศึกษาปลอดเหล้า  
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการควบคุมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์ตามมาตราการสถานศึกษาปลอดเหล้านําร่อง  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  นําโดยศูนย์เวชศึกษาป้องกัน  ดําเนินการ
นโยบายการปลอดเหล้าในสถานศึกษาโดยในปีการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจา้พระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีเป็นแม่งานในเครือข่ายฝั่งธนบุรี  โดยขอความร่วมมือนิสิตในแต่ละสาขาวิชากรอกแบบสํารวจร้านค้าท่ีมีการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์  บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  11/2554  โดยไม่มีการแก้ไข 
 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 
  อ.คณกร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  คณะวิทยาศาตร์ฯ  จัดปฐมนิเทศแยกคณะวันท่ี  21  มิถุนายน  2555   ต้ังแต่
เวลา  09.00 น.  ปฐมนิเทศแยกตามสาขาวิชา  และวันท่ี  20  มิถุนายน  จะมีการประชุมอาจารย์ท้ังคณะ  พร้อมท้ังแจ้งให้ทราบว่าจะ
จัดกิจกรรมสิงห์อาสาโดยได้รับมอบเงิน  50,000.-บาท  เพ่ือจัดกิจกรรมจิตอาสาในปีการศึกษา  2555 
  อ.พรรณา  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการซ้อมเชียร์ของรุ่นพ่ี  คณะวิทยาการได้จัดห้องซ้อมเชียร์ตามห้องเรียนของ
อาคาร  6  ต้ังแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.  ทําให้ลดการร้องเรียนเร่ืองเสียงจากประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  ส่วนการปฐมนิเทศ
แยกคณะ  วันพุธท่ี  20  มิถุนายน  2555  คณบดีและรองคณบดีของคณะเป็นวิทยากรในการอบรมนิสิตนักศึกษา   
  อ.จตุพล  เจริญร่ืน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ช่วงเช้าปฐมนิเทศรวม  ช่วง
บ่ายแยกตามสาขาวิชา  
  ประชุมคร้ังต่อไปวันศุกร์ท่ี  6  กรกฎาคม  2555  เวลา  16.00 น.  โดยในการเชิญประชุมคร้ังต่อไปจดหมายเชิญ
จะส่งทาง  E-document   
ปิดประชุมเวลา  17.20 น. 

 
นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว  ผู้บันทึกการประชุม 

อาจารย์สายัณ  พุทธลา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


