
ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ครั้งท่ี  2  วันศุกร์ท่ี  6  กรกฎาคม  2555 

เวลา  16.00 น.  ณ  ห้องประชมุชั้น  3  อาคาร  1 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.อ.ชัชศรันย์  จิตคงคา , 2.อ.ธนากร  จันทนะสาโร , 3.อ.ธรรณปพร  หงส์ทอง , 4.อ.ฐิติกานต์  ชูประดิษญ์ , 5.อ.วรัญญา  กิติวงศ์วัฒนชัย ,  
6.ดร.สุรศักด์ิ  โตปะสี , 7.อ.วิเชียร  เส้นทอง , 8.อ.จตุพล  เจริญร่ืน , 9.อ.อัมรินทร์  แรงเพ็ชร์ , 9.ธิติ  ทัศนกุลวงศ์ , 10.ดร.มงคล  สมกิตติกา
นนท์ , 11.อ.ศักดา  เซะวิเศษ , 12.อ.วรุณรัตน์  คนซ่ือ , 13.อ.อภิญญา  สงเคราะห์สุข , 14.อ.นันทวัน  จันเจ๊ก , 15.อ.วิมลพรรณ  พีรทรัพย์ , 
16.อ.ปาริชาติ  ม่วงศิริ , 17.อ.หงษ์ลดา  กล้าหาญ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.อ.คณกร  สว่างเจริญ , 2.อ.ธวัชชัย  พงษ์สนาม , 3.อ.พรธิภา  ไกรเทพ , 4.อ.วงศ์ทอง  เขียนวงศ์ , 5.อ.ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ , 6.อ.สุดา  ชูถ่ิน , 
7.อ.กุหลาบ  สิทธิสวนจิก , 8.อ.ณัฎพัชมน  สิงห์คลีวรรณ , 9.อ.ณภัทร  เตียววิไล , 10.อ.ราชนิรันดร์  ดวงชัย , 11.อ.ณัฐพล  บุกรักษ์ ,      
12.อ.ชิระ  เด่นแสงอรุณ  
คณะวิทยาการจัดการ 
1.อ.พรรณา  พูนพิน , 2.อ.ชรินพร  กุลดิลกรัตน์ , 3.อ.สมศรี  จิรพัฒนะชัย , 4.อ.เกษรา  โพธ์ิเย็น  
คณะครุศาสตร์ 
1.อ.รวยทรัพย์  เดชชัยศรี , 2.อ.อังคาร  ปริญญาชัยศักด์ิ , 3.อ.พัฐฬภรณ์  พรชุติ , 4.อ.เพียรพิทย์  โรจนปุณยา , 5.อ.ลักษณา  เกยุราพันธ์ ,  
6.อ.เกียรติขร  โสภณาภรณ์ , 7.อ.วิกรม  ศุขธนี , 8.อ.ดุษฎี  เทิดบารมี , 9.อ.นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก , 10.อ.ภาณุ  กุศลวงศ์ ,                
11.อ.ตุลย์  จิรโชคโสภณ , 12.อ.ณัฐพร  ปุ๋ยรักษา , 13.อ.ศศิกัญชณา  เย็นเอง 
สํานักกิจการนิสตินักศึกษา 
1.ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ , 2.อ.สายัณ  พุทธลา , 3.อ.สุรศักด์ิ  เครือหงส์ , 4.นส.ชื่นชีวิน  พลายบัว , 5.นายอดิศร  เนียมแก้ว ,        
6.นส.นัทธี  เฟ่ืองฟู , 7.นายสุนทร  ปาละพันธ์ , 8.นายวิเชียร  ทุวิลา  , 9.ว่าท่ี ร.ท.บัญญัติ  เสกนําโชค , 10.นายขวัญชัย  ช้างเกิด 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ ประธานในการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี ้

1.1  การดําเนินงานกิจกรรมรับน้อง ระหว่างวันท่ี 25 มิถุนายน – วันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุม
รับทราบ ระหว่างวันท่ี 25 มิถุนายน – วันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมท่ีผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซ่ึงในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2555 จะ
เป็นกิจกรรมรับน้องรวม ซ่ึงถือเป็นการสิ้นสุดกิจกรรมรับน้องในปีการศึกษา 2555 นี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเข้ามาใหม่ได้
แนะนําตัวต่อท่ีประชุมด้วย 
  1.2  ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
  ประธานฯ แจ้งเกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา ซ่ึงผลการประเมินของ สกอ. มหาวิทยาลัยได้
คะแนน 4.57 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก โดยขอบคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการตรวจได้
อย่างเรียบร้อย 
  1.3  การเตรียมพร้อมสําหรับกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 
  ประธานฯ แจ้งเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและกําหนดการรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ท่ี 7 
กรกฎาคม 2555 ซ่ึงในวันดังกล่าวอาจารย์ท่านใดท่ีจะนํารถมาให้นําไปจอดท่ีโรงเรียนมัธยมสาธิต หรือห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เนื่องจากภายใน
มหาวิทยาลัยได้ใช้พ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมท้ังหมด ทําให้ไม่มีท่ีจอดรถ และในช่วงเช้านั้น สํานักฯ ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวง ในเวลา 07.00 น. ณ 
ศาลเจ้าพ่อ โดยประธานได้มอบหมายให้นายวิเชียร แจ้งเกี่ยวกับกําหนดการกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ดังนี ้

-  การรับน้องท่ีผ่านมาได้จัดเวลาในการหยุดกิจกรรมในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน และไม่เรียกน้องนอกเวลาราชการ 



-  การจัดทําป้าย  STAFF  ของรุ่นพ่ี นั้น ผู้ท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะเข้ารับน้องได้จะต้องมีบัตรผ่านหรือป้าย STAFF เท่านั้น โดย
องค์การบริหารนิสิตจะเป็นผู้ทําเคร่ืองหมายสําหรับการเข้าออกให้ ซ่ึงจะแบ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ รุ่นพ่ีท่ีดูแลน้อง กับฝ่ายสวัสดิการท่ีจะ
สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา 

-  การเข้าซุ้ม โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ต้ังแต่เวลา 05.30 – 06.00 น. รุ่นพ่ีท่ีได้รับสิทธ์ิเข้าประจําซุ้ม และเวลา 06.00 – 
07.30 น. รุ่นน้องเริ่มเข้าประจําตามจุดต่าง ๆ ท่ีกําหนดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่พิธีการ 

-  เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้ังแต่เวลา 08.00 – 10.30 น. โดยคุณชินกร  ไกรลาศ และชมการแสดงประกอบบายศรี 
-  การเวียนซุ้มกิจกรรมรับน้อง จะเริ่มในเวลา 12.30 น. และสิ้นสุดเวลา 15.00 น. เท่านั้น และหลังจากเสร็จสิ้นการเวียน

ซุ้ม จะต้องให้น้องออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 15.00 น. และรุ่นพ่ีจะต้องเก็บอุปกรณ์และขยะต่าง ๆ ให้เสร็จในเวลา 15.30 น. เนื่องจากจะ
มีการล้างมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดเรียนในวันจันทร์ 

ประธานฯ เสริมเกี่ยวกับปัญหาของรุ่นพ่ีท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและเข้ามาก่อความวุ่นวาย ซ่ึงอาจทําให้ระบบและ
กติกาต่าง ๆ เสียหายได้ จึงขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยกันดูแลด้วย 

1.4  การเตรียมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553 - 2554 
ประธานฯ แจ้งเกี่ยวกับตารางการรับพระราชทานปริญญาบัตร ต้ังแต่วันท่ี 14 – 23 สิงหาคม 2555 และมหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะมีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสํานักงานอธิการบดีจะจัดทําคําสั่งให้ 2 คําสั่ง คือคําสั่ง
คณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และคําสั่งอารักขาในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยให้รองคณบดีจัดเตรียม
อาจารย์ท่ีมีหน้าท่ีในการฝึกซ้อมและกํากับดูแลแถวบัณฑิตให้เรียบร้อยและจะต้องไม่ตรงกับงานขานนามบัณฑิต ส่วนในช่วงท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ทําการฝึกซ้อมและตรงกับช่วงท่ีรับพระราชทานปริญญาบัตร ถ้ามีงานราชการเร่งด่วนให้สลับกันไปดําเนินงานตามปกติ ท่ีสําคัญขณะนี้จุดขาน
นามบัณฑิตยังรับสมัครอาจารย์ท่ีมีเสียงชัดเจน และอ่านเร็วอยู่ถ้ามีอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ท่ีสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

1.5  งานราตรีบัณฑิต 
ประธานฯ แจ้งเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงงานราตรีบัณฑิต จะจัดข้ึนในวันท่ี 18 สิงหาคม 2555 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย  และในวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 หลังจากเสร็จสิ้นงาน
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ได้จัดให้มีงานเลี้ยงขอบคุณสําหรับอาจารย์และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้วย 

1.6  งานกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอดิศรแจ้งเกี่ยวกับการขอทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา โดยในปีนี้มีปริมาณนิสิตท่ีสมัครกู้ยืม

เงินทุนเป็นจํานวนมาก และในส่วนของการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนเท่าท่ีควร ซ่ึงขณะนี้ยังมีผู้ปกครองโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม
เกี่ยวกับทุนดังกล่าวเป็นจํานวนมาก โดยนายอดิศรได้กล่าวว่านิสติทุกชั้นปีจะต้องทําสัญญาทุกปีและทุกภาคเรียน ถ้าย่ืนเอกสารไม่ทันก็จะหมด
สิ้นในการขอกู้ยืมเงินทุนทันที และในส่วนของกองทุนนั้นมีเพ่ิมเติมเข้ามาอีก 1 กองทุน คือ กองทุนท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซ่ึง
สาขาวิชาท่ีจะทําการกู้ยืมได้จะต้องเป็นสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการและไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยจะต้องลงข้อมูลให้ทันภายในวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2555 นี้ และกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะประกาศให้นิสิตชั้นปีท่ี 2 – 5 จะเริ่มทําการเซ็นสัญญา ระหว่างวันท่ี 10 – 20  กรกฎาคม 
2555  นี้ เท่านั้น 

17.  การตรวจสุขภาพคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร 
ประธานฯ แจ้งเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําปีของคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 ต้ังแต่เวลา 07.00 – 10.30 น. โดยการตรวจสุขภาพดังกล่าวถ้าอาจารย์ หรือบุคลากรมีการตรวจเพ่ิม
พิเศษจะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษด้วย 

1.8  การปฏิบัติงานและการดําเนินงานกิจกรรมของคณะต่าง ๆ  
ประธานฯ ขอให้รองคณบดีท้ัง 4 คณะ ช่วยแจ้งการปฏิบัติงานและการดําเนินงานกิจกรรมท้ังท่ีผ่านมาและจะเกิดข้ึนให้ท่ี

ประชุมทราบท่ัวกัน ดังนี ้
อาจารย์ชัชศรัณย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ แจ้งเร่ือง 
-  แผนการตรวจประกันคุณภาพของคณะฯ ท่ีผ่านมา โดยกรรมการมีการชี้แนะเกี่ยวกับเร่ืองของการทุจริตท่ีอยู่ในหัวข้อ

คุณธรรมและจริยธรรม ว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไร รวมถึงการขอดูบัตรตัดคะแนนความประพฤติและบัตรความดีจากอาจารย์ เนื่องจากมีการ
อ้างอยู่ในเอกสารด้วย ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาและผ่านไปด้วยความเรียบร้อย 



-  การนํานิสิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตกเข้าแข่งขันประกวดวงดนตรีได้รับรางวัลกลับมาจากต่างประเทศ ซ่ึงกิจกรรมต่อไป
ของสาขาวิชาดนตรีตะวันตกต้องรบกวนอาจารย์เหมือนเดิม 

-  กิจกรรมรับน้องย่อยมีอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมเข้ามาช่วยดูแลด้วย  
อาจารย์รวยทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะครุศาสตร์ แจ้งเร่ือง 
-  กิจกรรมรับน้อง มีปัญหาบ้างแต่ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย 
-  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย 
-  ในวันท่ี 9  สิงหาคม 2555 จะมีการทําบุญคณะครุศาสตร์และพิธีครอบครู ซ่ึงรองคณบดีได้เชิญอาจารย์ท่ีสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมคร้ังนี้ด้วย 
อาจารย์พรรณนา  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ แจ้งเร่ือง 
-  กิจกรรมรับน้องท่ีผ่านมา มีการเรียกมาตักเตือนบ้าง เนื่องจากมีเสียงดัง แต่ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย 
-  การมีปัญหากับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  เนื่องจากทํากริยา และมีวาจาท่ีไม่เหมาะสมกับคณาจารย์และนิสิต

นักศึกษา โดยได้มีการเข้าไปว่ากล่าวและตักเตือนแล้ว ซ่ึงประธานฯ ได้เสริมในเร่ืองนี้ คือให้รองคณบดีทําหนังสือถึงสํานักงานอธิการบดี
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลดังกล่าว ซ่ึงจะได้เรียกมาสอบสวน 

-  คณะฯ จะมีการจัดโครงการสร้างวัฒนธรรมการต่อแถวเข้าลิฟต์ ซ่ึงคณะมีนิสิตนักศึกษาเป็นจํานวนมากและมีการรอข้ึน
ลิฟต์แบบไม่เป็นระเบียบจึงได้จัดโครงการน้ีข้ึน 

-  การจัดโครงการนิสิตสัมมนาวิชาการ ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันท่ี 21 – 22 กรกฎาคม2555 นี้ 
-  การจัดโครงการกิจกรรมค่ายสิงห์อาสาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 1 – 6  สิงหาคม 2555  
อาจารย์คณกร  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งเร่ือง 
-  การดําเนินงานกิจกรรมท่ีผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะติดขัดบ้างก็ในส่วนของพิธีการท่ีไม่เรียบร้อยเท่าท่ีควร 
-  การดําเนินงานกิจกรรมรับน้อง ขอขอบคุณอาจารย์ท่ีเข้ามาช่วยดูแลและให้ความร่วมมือ 
-  การจัดกิจกรรม PDCA ของนิสิต ในวันจันทร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2555 
-  การจัดโครงการกิจกรรมค่ายสิงห์อาสาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันท่ี 1 – 6  สิงหาคม 2555  
โดยในตอนท้ายประธานฯ ได้เสริมเกี่ยวกับข้อมูลของนิสิตพิเศษในแต่ละคณะ ซ่ึงได้ประชาสัมพันธ์ขอพบอาจารย์ประจํา

สาขาวิชาและรองคณบดีเพ่ือมอบข้อมูลนิสิตดังกล่าวให้นําไปดูแลและข้อมูลดังกล่าวจะต้องปิดเป็นความลับด้วย 
1.9  การสํารวจร้านเหล้าบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประธานฯ ได้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูเอกสารประกอบข้อมูลการตรวจสอบร้านเหล้าบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และได้

มอบหมายให้อาจารย์สายัณเป็นผู้แจ้งในส่วนนี้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สถานีตํารวจ สน.บางย่ี
เรือ สน.บุปผาราม และสํานักงานเขต จัดโครงการกําจัดร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และในขณะนี้ได้มีการสํารวจร้านต่าง ๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารระกอบ และถ้ามีอาจารย์ท่านใดพบเห็นว่าร้านท่ีจําหน่ายเหล้ามีเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีทําการสํารวจขอให้แจ้งสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ทราบด้วย และมหาวิทยาลัยฯ จะเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ มาร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป ส่วนกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน คือ 
กิจกรรมสร้างเครือข่าย เร่ือง ยาเสพย์ติดและร้านเหล้า โดยขอตัวแทนนิสิตสาขาวิชาละ 2 คน มาท่ีสํานักฯ ซ่ึงจะเชิญวิทยากรทีมีความรู้จาก
กรมสรรพสามิตมาบรรยายด้วย 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2555 โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  การขอให้ส่งรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อทําการทบทวนและตัวแทนนิสิตประจําสาขาวิชาชุดใหม่ 
  ประธานฯ ได้ขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมได้จัดส่งรายชื่อนิสิตตัวแทนประจําสาขาวิชาชุดใหม่ และจัดส่งรายชื่ออาจารย์
ท่ีปรึกษากิจกรรม เพ่ือทําการทบทวนรายชื่อท่ีมีอยู่ เนื่องจากมีอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมเพิ่มข้ึนทุกปีและคําสั่งเป็นรายชื่อเดิมท่ีอาจจะลาออก
ไปแล้วหรือติดภารกิจท่ีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ท้ังนี้สํานักกิจการนิสตินักศึกษา จึงขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมได้จัดส่งรายชื่อ
และรายชื่อนิสติตัวแทนประจําสาขาวิชาเพื่อนํามาทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท้ัง 2 ชุด ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 นี้ด้วย 



ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ  
  ประชุมคร้ังต่อไป  วันท่ี 8  สิงหาคม 2555 
 

นางสาวนัทธี  เฟ่ืองฟู  ผู้บันทึกการประชุม 
อาจารย์สายัณ  พุทธลา  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


