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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยท์ีป่รึกษากิจกรรม 

คร้ังที ่ 5/2555 
วันพฤหสับดีที่  4  ตุลาคม  2555 
ณ หอ้งประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 

ผู้เข้าประชุม 
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สายัณ  พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์  เครือหงษ์, อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง, นางสาวนัทธี  เฟื่องฟู,  
นายอดิศร  เนียมแก้ว, นายขวัญชัย  ช้างเกิด, ว่าท่ีร้อยโทบัญญัติ  เสกนําโชค 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจารย์กุหลาบ  สิทธิสวนจิก, อาจารย์กาญจนา  เหลืองสุวาลัย, อาจารย์ณัฐพล  บุญรักษ์, อาจารย์โยธิน  พลประถม, อาจารย์สุดา  ชูถ่ิน, 
อาจารย์ราชนิรันดร์  ดวงชัย, รศ.ดร.วันทนี  สว่างอารมณ์, อาจารย์สุวภัทร  ตั้งผลพูล, อาจารย์ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ, อาจารย์พรธิภา  ไกรเทพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาจารย์ชัชศรัณย์  จิตคงคา, อาจารย์พัธนันท์  วรรณพงศ์สิริ, อาจารย์ชัยณรงค์  วิรุฬพัฒน์, อาจารย์พนัง  ปานช่วย, อาจารย์   สมภาศ  สุขชนะ 
คณะวิทยาการจัดการ 
อาจารย์พรรณา  พูนพิน, อาจารย์สมศรี  จิรพัฒนะชัย, อาจารย์ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร, อาจารย์เกษรา  โพธิ์เย็น, อาจารย์ชรินพร  กุลดิลกรัตน์ 
คณะครุศาสตร์ 
อาจารย์รวยทรัพย์  เดชชัยศรี, อาจารย์พัฐฬภรณ์  พรชุติ  
เร่ิมประชุมเวลา  16.23 น. 
วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมมอบหมายให้  อาจารย์สายัณ  พุทธลา  ผู้อํานวยการสํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา  เป็นผู้ดําเนินการประชุมแทน 

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมาเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งน้ีจะมี 9 เรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ 
การประชุม 4 สภา 
อาจารย์สายัณ แจ้งเรื่อง  การประชุม 4 สภา โดยมีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่ีปรกึษา คือ การแจ้งให้ตัวแทนนิสิตประจําสาขาวิชาเข้า

ร่วมประชุม ในครั้งน้ีด้วย เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมอาคาร  1 ช้ัน 4  ซ่ึงจะมีการสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาเข้าร่วมประชุมด้วย 
การเปิดดภาคเรียน 
อาจารย์สายัณ แจ้งเรื่อง  การเปิดภาคเรียนท่ี 2 / 2555 จะเปิดวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 
โครงการเรียนร่วมประเทศเพื่อนบ้าน   
อาจารย์สายัณ แจ้งเรื่อง  โครงการเรียนร่วมของมหาวิทยาลัย โดยประเทศแรกท่ีจะเดินทางไปคือ ประเทศลาว และจะเดินทางในวันท่ี 

20 – 30 ตุลาคม 2555 ส่วนกลุ่มประเทศท่ีเหลือจะเดินทางประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2555 
โครงการบวชพระของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
อาจารย์สายัณ แจ้งเรื่อง  โครงการบวชพระของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่านช่วยแจ้งนิสิตให้ทราบ

โดยท่ัวกัน เน่ืองจากไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถเชิญญาติเข้ามาร่วมพิธีได้ด้วย 
โครงการจับ/ปรับ การสูบบุหร่ีนอกพื้นท่ีท่ีจัดให้ 
อาจารย์สายัณ แจ้งเรื่อง  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา และศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ได้เก็บประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับท่ีพบเจอมาบ่อยท่ีสุด 

คือ การสูบบุหรี่ของนิสิตนักศึกษา ซ่ึงสํานักกิจฯ ไม่ได้น่ิงดูดาย และได้ไปประสานงานกับสถานีตํารวจบางย่ีเรือเพ่ือเสนอโครงการจับ/ปรับ นิสิต
นักศึกษาท่ีสูบบุหรี่นอกเหนือจากท่ีท่ีจัดไว้ให้ โดยจะเริ่มโครงการในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงจะทําการประชาสัมพันธ์ก่อน และจะเริ่มจับ/
ปรับ ตั้งแต่วันท่ี 4 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
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การสรรหาอธิการบดี 
อาจารย์สายัณ แจ้งเรื่อง  การสรรหาอธิการบดี โดยอยากให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบถึงข้ันตอนว่ามีการดําเนินการไปถึงไหนแล้ว  ซ่ึงมีผู้

เข้าลงสมัครสรรหา จํานวน 11  ท่าน เป็นคนใน 6 ท่าน และคนนอก 5 ท่าน และในวันท่ี 4 ตุลาคม 2555 จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ และจะคัดสรร
เหลือเพียง 3 ท่าน เพื่อนําเข้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อคัดกรอง ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2555  

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม 
อาจารย์สายัณ แจ้งเรื่อง สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจะจัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎ์ธานี ในวันท่ี 14 – 17 ตุลาคม 2555 โดยจะมีเอกสารตอบรับการเข้าร่วมมอบให้และขอให้ส่งรายช่ือในวันท่ี 9 ตุลาคม 2555  
การตรวจร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย 
อาจารย์สายัณ แจ้งเรื่อง  ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2555 จะมีการตรวจร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยฯ โดยมีหน่วยงานท่ีจะเข้ามาร่วมด้วยคือ 

สํานักงานเขต สถานีตํารวจนครบาลบางย่ีเรือ สถานีตํารวจนครบาลบุปผาราม และได้เชิญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาในคร้ังน้ีด้วย ซ่ึงจะ
มีการประชุมเพ่ือหารือสําหรับคณะกรรมการก่อนเริ่มเดินตรวจในเวลา 18.00 น. 

การทําผลงานของอาจารย์ 
อาจารย์สายัณ แจ้งเรื่อง  สําหรับอาจารย์ท่ีต้องการจะทําผลงาน โดยขณะน้ีสามารถกลับมาทําในแบบเดิมได้แล้ว คือ การ จัดทําตํารา 

หนังสือ บทความ หรืองานวิจัย ซ่ึงถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับอาจารย์ทุกท่านด้วย 
ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4 โดยไม่มีการแก้ไข  

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
วาระท่ี  3  เร่ืองสืบเนื่อง 

 การจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะครุศาสตร์ 
 อาจารย์รวยทรัพย์ แจ้งเรื่อง การจดักิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ วังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 การจัดโครงการท่ีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้ดําเนินการ 
 อาจารย์ชัชศรัณย์ แจ้งเรื่อง การจัดโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้แจ้งในท่ีประดชุมเกี่ยวกับหนังสือขอเชิญประชุม

อาจารย์ท่ีปรึกษาผ่านทางระบบ e - Document  ซ่ึงขอให้ส่งเป็นหนังสือไปก่อน และในวันท่ี 5 ตุลาคม 2555 คณะฯจะมีการจัดโครงการการทํา
บัณฑิตนิพนธ์ มีอาจารย์อาภา และ ดร.วรรณวดี มาเป็นวิทยากรให้ 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
  ไม่มี 
วาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ไม่มี 

ประชุมคร้ังต่อไป  วันท่ี 14 มกราคม 2556 
เลิกประชุมเวลา 16.53 น. 
 

 
นางสาวนัทธี  เฟื่องฟู ผู้บันทึกการประชุม 

อาจารย์สายัณ  พทุธลา  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม   
 
 
 


