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ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ครั้งท่ี  3  วันศุกร์ท่ี  6  สิงหาคม  2555 

เวลา  16.00 น.  ณ  ห้องประชมุชั้น  4  อาคาร  1 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย 
1.รศ.สุพล  วุฒิเสน ,2.ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ ,3.ผศ.นิพนธ์  เฮงสมบูรณ์ ,4ผศ.สุดารัตน์  ชาญเลขา ,5.ผศ.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ , 
6.ผศ.สมชาย  รัศมี ,7.ผศ.สรายุทธ์  เศรษฐขจร ,8.รศ.บังอร  เสรีรัตน์ ,9.อ.อาภา  วรรณฉวี , ,10.รศ.บุญมี  กวินเสกสรร ,11.อ.ไพฑูรย์  
มากสุข ,12.ผศ.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ ,13.ผศ.ลินดา  เกณฑ์มา ,14.อ.เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ ,15.อ.ทัศนัย  กีรติรัตนะ , 16.อ.ณุศณี   
มีแก้วกุญชร ,17.นส.วรรณดี  อัศวศิลปะกุล ,18.ผศ.ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ,19.ผศ.ชลิต  วณิชยานันต์ ,20.อ.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ ,     
21.อ.ทวีศักด์ิ  จงประดับเกียรติ ,22.อ.ศิริกาญจน์  โพธ์ิเขียว ,23.รศ.วรรณวดี  ชัยชาญกุล ,24.ผศ.พิษณุ  บางเขียว ,25.อ.สายัณ  พุทธ
ลา ,26.นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.อ.ชัชศรัณย์  จิตคงคา , 2.อ.ธรณปพร  หงส์ทอง , 3.อ.ปาณิสรา  เบี้ยมุกดา , 4.อ.กมลวรรณ  พารันนิตย์ ,                              
5.อ.วรัญญา  กิติวงศ์วัฒนชัย , 6.อ.ขวัญนภา  วัจนรัตน์ , 7.ดร.สุรศักด์ิ  โตปะสี , 8.อ.พัทธนันท์  วรรณพงศ์สิริ , 9.อ.สมภาส  สุขชนะ 
, 10.อ.ธิติ  ทัศนกุลวงศ์ 11.ดร.มงคล  สมกิตติกานนท์ , 12.อ.วรุณรัตน์  คนซ่ือ , 13.อ.อภิญญา  สงเคราะห์สุข , 14.อ.พนัง  ปานช่วย 
, 15.อ.วิมลพรรณ  พีรทรัพย์ , 17.อ.ปาริชาติ  ปราศิริ , 18.อ.ไพลิน  มุนินทรวัฒน์ , 19.อ.หงษ์ลดา  กล้าหาญ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.อ.คณกร  สว่างเจริญ , 2.อ.บุตรี  เทพทอง , 3.อ.โยธิน  พลประถม , 4.อ.เชิดศิริ  นิลผาย , 5.อ.พรธิภา  ไกรเทพ ,                     
6.อ.กาญจนา  เหลืองสุวาลัย , 7.อ.ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล , 8.อ.วงศ์ทอง  เขียนวงศ์ , 9.รศ.ดร.วันทนี  สว่างอารมณ์ ,                
10.ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ , 11.อ.จตุพร  พนัสโณทัย , 12.อ.ชัชนันท์  อินเอ่ียม , 13.อ.บุริม  นิลแป้น , 14.อ.สุวภัทร  ต้ังผลพูล , 
15.อ.ธวัชชัย  พงษ์สนาม , 16.อ.สุรพงษ์  รามัญจิตต์ , 17.อ.บุญทวี  เลิศปัญญาพรชัย , 18.อ.ญาณิศา  ตันติปาลกุล ,                 
19.อ.ประมูล  อรุณจรัส , 20.อ.สุดา  ชูถ่ิน , 21.อ.กุหลาบ  สิทธิสวนจิก , 22.ณฏพ์ชรมน  หีบจันทร์กรี , 23.อ.ณัฐดนัย  สิงห์คลวรรณ 
, 24.อ.ราชนิรันดร์  ดวงชัย 25.อ.ชิระ  เด่นแสงอรุณ , 26.ผศ.ชลิต  วณิชยานันต์  
คณะวิทยาการจัดการ   
1.อ.พรรณา  พูนพิน , 2.ผศ.ชรินพร  กุลดิลกรัตน์ , 3.อ.สมศรี  จิรพัฒนะชัย , 4.อ.นิตยา  มณีวงศ์ , 5.อ.ณัฐพนธ์  เกษสาคร ,  
6.อ.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง , 7.อ.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ , 8.อ.สิงห์  สิงห์ขจร , 9.อ.อารยา  แสงมหาชัย , 10.อ.วิชุณี  สารสุวรรณ 
คณะครุศาสตร์  
1.อ.รวยทรัพย์  เดชชัยศรี , 2.ผศ.ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ , 3.อ.เกศริน  มีมล , 4.อ.พัฐฬภรณ์  พรชุติ , 5.อ.อธิษฐาน  ศรีลานุช ,  
6.อ.ลักษณา  เกยุราพันธ์ , 7.อ.วิกรม  ศุขธรนี , 8.อ.สายฝน  ทรงเสียงไชย , 9.ดร.เพ็ญพร  ทองคําสุก , 10.อ.ดุษฎี  เทิดบารมี ,  
11.อ.กิตติ  เชี่ยวชาญ , 12.อ.นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก , 13.อ.ภาณุ  กุศลวงศ์ , 14.อ.นันทนัช  วัฒนสุภิญโญ ,                          
15.อ.อรพิมล  กิตติธีรโสภณ 
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
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 
  รองศาสตราจารย์สุพล  วุฒิเสน  อธิการบดีเป็นประธานในการประชุมได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจดัการประชุม
ดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัยนําเงินจากการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรปี  2554  มาแลกธนบัตรใบละ  100.-บาท   
แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน  เนื่องจากรัฐบาลได้จัดพิมพ์ธนบัตรท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช -         
สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  รอบ  ในวันท่ี  28  กรกฎาคม  2555 

1.2 งานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดซ้อมในวันท่ี  17-19 สิงหาคม 2555   
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี  21  สิงหาคม  2555  มหาวิทยาลัยจึงจัดทําคําสั่งงานพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนต่าง 
ๆ เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงการทํางานของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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1.3 การปฏิบัติหน้าท่ีในงานพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังนี้หากมีการเปลี่ยนเวรต้องทําบันทึกแจ้งการเปลี่ยนเวร 
ทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนเวร 

1.4 งานพระราชทานปริญญาบัตรในปี  2554  ได้มอบปริญญากิตติมศักด์ิให้แก่  
Prof.Dato. Dr.Mohamed Mustafa Ishak  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุตะระ  ประเทศมาเลเซีย 
  รองศาสตราจารย์สุพล  วุฒิเสน  มอบหมายให้รองศาสตราจารย์บังอร  เสรีรักษ์  ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบถึงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม  ของมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์บังอร  แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม  ในระดับดีมาก  โดยมหาวิทยาลัยฯ  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามประจําปี
การศึกษา  2553 – 2554  ในระหว่างวันท่ี 23 – 25 กรกฎาคม 2555  โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามแต่ละ
ตัวบ่งชี้ดังนี ้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
-กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
  1.  ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 
4.85 

 
4.87 

 
4.78 

 
4.80 

 
4.86 

  2.  ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 3.86 4.59 4.51 3.51 4.29 
  3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
  4.  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
  5.  ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 3.78 3.59 3.39 3.97 3.85 
  6.  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.50 4.62 4.54 4.39 4.55 
-กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 5.00 4.89 4.82 4.82 4.95 
-กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 4.63 4.71 4.63 4.53 4.66 
ระดับการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

  รองศาสตราจารย์บังอร  เสรีรักษ์  กล่าวขอบคุณคณาจารย์  บุคลากร  และทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามได้ผ่านการตรวจในระดับดีมากเป็นท่ีเรียบร้อย 
  รองศาสตราจารย์สุพล  วุฒิเสน  มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์  ชี้แจงภาระงานท่ี
มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายดูแลในงานพระราชทานปริญญาบัตร  โดยแบ่งเป็นงานภายนอกและงานภายในดังนี้ 
  งานภายนอก 
  3.1  งานอารักขา  เป็นงานท่ีดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบและภายในหอประชุม  อาจารย์ผู้เคยปฏิบัติหน้าท่ี
ควรถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับอาจารย์ใหม่ได้รับทราบถึงหน้าท่ี  ในการเปลี่ยนเวรหรือเปลี่ยนจุดอารักขาต้องทําบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้กับสํานักงานอธิการบดีได้รับทราบ 
  3.2  งานกองเกียรติยศ  เป็นงานท่ีจะต้องรับเสด็จประกอบด้วยนักศึกษากองเกียรติยศ  ซ่ึงดูแลโดยสํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษาในแต่ละวันมหาวิทยาลัยท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะเตรียมกองเกียรติยศเพื่อรับเสด็จ  หากแต่มหาวิทยาลัยใด
ไม่สะดวกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะเป็นกองเกียรติยศแทนโดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมัธยมสาธิต  จัดกอง
ลูกเสือเข้าร่วม  ส่วนวงดุริยางค์  ดูแลโดย  อาจารย์อนุรักษ์  บุญแจะและสาขาวิชาดนตรี 
  งานภายใน 
  3.3  งานเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในการซ้อมระดับปริญญาตรีจะทําการ
ซ้อม  3  วัน  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะทําการซ้อม  2 วัน  คณาจารย์ทุกท่านควรเสียสละเวลาในการกํากับดูแลการซ้อม
ของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติในเรื่องเคร่ืองแต่งกายของของคณาจารย์ดังนี ้
  -  ชุดขาว  อาจารย์ทุกท่านมีสิทธ์ิในการเช่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายให้  2  คร้ัง  โดยติดต่อคุณอรสา  
ทยานสมุทร 
  -  ชุดครุย  อาจารย์ท่านใดไม่มีครุยวิทยาฐานะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เช่าให้หากแต่ถ้าเป็นครุยท่ีหายาก
ควรแจ้งให้ รศ.นลินี  ได้รับทราบเพ่ือเตรียมจัดเตรียมล่วงหน้า 
  -  รองเท้า    อาจารย์ทุกท่านต้องสวมรองเท้าคัดชูหุ้มส้นตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณสวนอัมพร 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 
  ประชุมคร้ังต่อไปเดือนกันยายน  สํานักกิจการนิสตินักศึกษาจะแจง้วันท่ีให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุม 
 

นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว  ผู้บันทึกการประชุม 
อาจารย์สายัณ  พุทธลา  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 


