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ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ครั้งท่ี  6  วันพฤหัสบดีท่ี  17  มกราคม  2556 
เวลา  15.00 น.  ณ  ห้องประชมุชั้น  3  อาคาร  1 

เข้าประชุม 
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
1.ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ , 2.อาจารย์สายัณ  พุทธลา , 3.นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว , 4.นางสาวนัทธี  เฟ่ืองฟู 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.อาจารย์ชัชศรัณย์  จิตคงคา , 2.อาจารย์ปนัดดา  เลาหะโชติ , 3.อาจารย์ไพลิน  , 4.อาจารย์ขวัญนภา  วัจนรัตน์ , 5 อาจารย์วิเชียร  
เส้นทอง , 6.อาจารย์จตุพล  เจริญร่ืน , 7.อาจารย์สมภาศ  สุขชนะ , 8.อ.ศักดา  เซะวิเศษ , 9.อาจารย์วรุณรัตน์  คนซ่ือ , 10.อาจารย์
อภิญญา  สงเคราะห์สุข , 10.อาจารย์หงษ์ลดา  กล้าหาญ , 11.อาจารย์ทักษิณา  สุทธิศรี , 12.อาจารย์ชัยณรงค์  วิรุฬพัฒน์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.อาจารย์ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ , 2.อาจารย์สรายุทธ  คาน , 3.ดรากญจนา  เหลือสุวาลัย , 4.าจารย์กุหลาบ  สิทธิสวนจิก ,          
5. อาจารย์สุดา  ชูถ่ิน , 6.อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม , 7.อาจารย์สุรพงษ์รามัญจิตต์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
1.อาจารย์พรรณา  พูนพิน , 2.อาจารย์ชรินพร  กุลดิลกรัตน์ , 3. อาจารย์เกษรา  โพธ์ิเย็น , 4.วิชุณี  สารสุวรรณ , 5.ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นงนุช  อุณอนันต์ , 6.อาจารย์นภัสพร  นิยะวานนท์ , 7.อาจารย์ธีร์วรา  บวรชัยภูมิ 
คณะครุศาสตร์ 
1.อาจารย์รวยทรัพย์  เดชชัยศรี , 2.อาจารย์ดิษยลักษณ์  อเดโช , 3.อาจารย์กนกกาญจน์  กาญจนรัตน์ , 4.อาจารย์อธิษฐาน  ศรีลานุช 
, 5.อาจารย์เพียรพิทย์  โรจนปุณยา , 6.อาจารย์ลักษณา  เกยุราพันธ์ , 7.อาจารย์สายฝน  ทรงเสียงไชย , 8.อาจารย์จริยา  ริอุบล , 9.
อ.อุษณี  ยามาลี , 10.อาจารย์จีรภรณ์  กิจเจริญ , 11.อาจารย์ตุลย์  วรโชคโสภณ , 12.อาจารย์วิทยา  วิสูตรเรืองเดช  ,                  
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชราวดี  จงประดับเกียรติ , 14.อาจารย์สาวิตรี  จิตบรรจง , 15.อาจารย์พรรณษา  พลอยงาม ,              
16.อาจารย์พงศ์รัศม์ิ  เฟ่ืองฟู 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

รองศาสตราจารย์พลสิทธ์ิ  หนูชูชัย  เป็นประธานในการประชุมพร้อมท้ังให้โอวาทแก่คณะกรรมการอาจารย์ 
ท่ีปรึกษากิจกรรมดังนี้ 

1.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาถือว่าเป็นผู้ท่ีเสียสละเวลามากในการสอนและอุทิศตนในการดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อเป็น 
การสง่เสริมให้นิสิตสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมบูรณ์แบบ 

1.2 การบริหารงานในปัจจุบันจะขอให้ปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่าง  เช่น  ระเบียบการใข้เงิน  ระเบียบงานพัสดุ   
ซ่ึงสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้ดําเนินงานจึงจําเป็นอย่างย่ิงในการอบรมและดูแลงานสํานักงานอธิการบดีเข้มแข็งก็จะทําให้หน่วยงานต่าง 
ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทุกประการ 

1.3 การส่งเสริมให้คณาจารย์มีคุณวุฒิท่ีเพ่ิมมากข้ึน  และสนับสนุนการทําผลงานวิชาการของคณาจารย์ทุกคนเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนต่อไป 

1.4 ขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยในเรื่อง 
1. มารยาทของนิสิตนักศึกษา  ให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
2. สิ่งใดท่ีคิดว่าส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมอันดีงามของนิสิตนักศึกษา  
3. การดูแลสถานท่ีของมหาวิทยาลัยให้สะอาดและเกิดอนามัยอันดีแก่นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพอนามัยท่ีดี  เป็นผลให้ส่งเสริมให้เกิดศูนย์ให้การศึกษาสระยายโสม   
4.  กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ  (English Carnival)  ทุกเย็นวันศุกร์  กิจกรรมของคณาจารย์ทุกท่านต้อง 

เรียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศให้เป็นไปตามธรรมเนียมสากล 
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5. จัดกิจกรรมเล่นด้วยเรียนด้วยในการสอดแทรกภาษาอังกฤษให้กับนิสิตนักศึกษา   

  รองศาตราจารย์.ดร.บังอร  เสรีรักษ์  กล่าวกับท่ีประชุม   
1.5 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมของเราเป็นระบบท่ีมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัย  ใน 

งานวิจัยยังหามหาวิทยาลัยท่ีมีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมท่ีดีน้อยมากยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
พัฒนาให้เข้าสู่ระบบ  KM  ให้เป็นระบบมากข้ึน  

1.6 รองศาสตาจารย์บังอร  เสรีรักษ์ แจ้งกําหนดการงานเจ้าพ่อประจําปี  2556  ในการจัดงานจะจัด   
2  วัน  วันท่ี  18  มกราคม  2556  จะมีการแสดงดนตรีและกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา  ณ  เวทีกลางอาคาร  1  ชั้น  1  หาก
สาขาวิชาใดต้องการร่วมส่งการแสดงขอให้แจ้งภายในวันท่ี  16  มกราคม  2556  วันท่ี  19  มกราคม  2556  ขอเชิญรองคณบดี  4  
คณะเข้าร่วมขบวนการเชิญพวงมาลาและร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติต้ังแต่เวลา  06.00 น.  พร้อมท้ังร่วมประชุมศิษย์เก่าเวลา  11.00 
น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4  องค์การบริหารนิสิตนักศึกษาจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  เวลา  11.00 น. 

รองศาตราจารย์.ดร.พลสิทธ์ิ  หนูชูชัย  อธิการบดีประธานในการประชุม  มอบให้อาจารย์สายัณ  พุทธลา 
ดําเนินการประชุมพร้อมแจ้งให้คณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมทราบดังนี้ 

1.7 ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาแจ้งว่าวันเสาร์ท่ี  12  มกราคม  2556  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
และองค์การบริหารนิสิตจัดกิจกรรมงานเดินเพ่ือสขุภาพ  130  ปี  พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา  ร้อยดวงใจลูกสุริยะ  กิจกรรมเริ่มเวลา 
06.00 น.  เต้นแอโรบิคและเดินเพ่ือสุขภาพ  เส้นทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – วงเวียนใหญ่  และย้อนกลับมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1.8 ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาแจ้งว่าโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี  โดยเริ่มโครงการ 
ต้ังแต่วันท่ี  19  ธันวาคม  2555  โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับสถานีตํารวจนครบาลบางย่ีเรือในการตรวจ  จับ  ปรับ  นิสิต/นักศึกษาท่ี 
สูบบุหร่ีภายในมหาวิทยาลัย 

1.9 ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาแจ้งโครงการการตรวจ  จับ  ปรับ  นิสิตท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยห้ามเกิน 
เวลา  21.30 น.  ยกเว้นกรณีการทําโครงการในมหาวิทยาลัย  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ดูแลโครงการแต่ละโครงการ  ซ่ึงผล
มาจากการที่นิสิตนักศึกษาบางกลุ่มมีการนํายาเสพติดมาด่ืมและมาเสพภายในมหาวิทยาลัย 

1.10  ผู้อํานวยการสาํนักกิจการนิสิตนักศึกษาวันท่ี  9  มกราคม  2556  สถานีตํารวจนครบาลบางย่ีเรือและสถานี 
ตํารวจนครบาลตลาดพลู  เลี้ยงฉลองให้กับท่านผู้บังคับการตํารวจนครบาล  พลตํารวจโทคํารณวิทย์  ธูปกระจ่าง  ในเทศกาลปีใหม่
ประจําปี  2556 

1.11  ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาแจ้งกําหนดการการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจําปี  2556  สําหรับ 
ผู้เกิดปี  2535 อาจารย์ท่ีปรึกษากรุณาแจ้งให้นิสิตมาทําเร่ืองให้เสร็จสิ้นภายในวันท่ี  21 – 25  มกราคม  2556   

1.12  ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาแจ้งโครงการอบรมผู้นํานิสิต  ประจําปีการศึกษา  2555  รุ่นท่ี  22   
ซ่ึงจัดโดยสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจัดอบรมผู้นํานิสิตนักศึกษาวันท่ี  1-3  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ค่ายศรีสวาท  จ.นครราชสีมา  โดย
ขอตัวแทนนิสิตสาขาวิชาละ 2  คน  ขอเชิญอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้นํานิสิตนักศึกษา  คร้ังนี้ด้วย 

1.13  ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาแจ้งโครงการอบรมผู้นํานักศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2555  จัดโดย 
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมผู้นํานักศึกษา  วันท่ี  26 – 27 มกราคม  2556  ณ  จ.เพชรบุรี  พร้อมท้ังขอเรียนเชิญท่ี
ปรึกษากิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้ด้วย 

1.14  ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาแจ้งกําหนดการงานปัจฉมินิเทศนิสิตประจําปีการศึกษา  2555  วันท่ี   
27-28  กุมภาพันธ์  2556  พร้อมกับการจัดงานนัดพบแรงงาน  ณ อาคาร  1  ชั้น  4  โดย 

วันท่ี  27  กุมภาพันธ์  2556  ช่วงเช้า คณะครุศาสตร์ 
วันท่ี  27  กุมภาพันธ์  2556 ช่วงบ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2556 ช่วงเช้า คณะวิทยาการจัดการ 
วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2556 ช่วงบ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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1.15  ประธานแจ้งกําหนดการการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิต  สภานิสิต  นายกสโมสรนิสิตแต่ละคณะ   

ประจําปีการศึกษา  2556  จัดเลือกต้ังพร้อมกันวันท่ี  1  มีนาคม  2556  ต้ังแต่เวลา  08.00 – 15.00 น.   
1.16  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  วันท่ี  29-31  มีนาคม  2556  องค์การบริหารนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรม 

ส่งมอบงานให้กับองค์การบริหารนิสิตประจําปีการศึกษา  2556  สถานท่ีในการจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  
   รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 5 โดยไม่มีการแก้ไข  

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ไม่มี 
วาระท่ี  5  เรื่องอื่น ๆ  
  ไม่มี 
ประชุมครั้งต่อไป  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบ 
เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 

นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว  ผู้บันทึกการประชุม 
อาจารย์สายัณ  พุทธลา  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม   

 
 


