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ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2555
เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน อธิการบดีเป็นประธานในการประชุมได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดการประชุม
ดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยนําเงินจากการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรปี 2554 มาแลกธนบัตรใบละ 100.-บาท
แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เนื่องจากรัฐบาลได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555
1.2 งานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดซ้อมในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 21 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยจึงจัดทําคําสั่งงานพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนต่าง
ๆ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงการทํางานของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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1.3 การปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้หากมีการเปลี่ยนเวรต้องทําบันทึกแจ้งการเปลี่ยนเวร
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเวร
1.4 งานพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2554 ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่
Prof.Dato. Dr.Mohamed Mustafa Ishak อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุตะระ ประเทศมาเลเซีย
รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน มอบหมายให้รองศาสตราจารย์บังอร เสรีรักษ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ของมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์บังอร แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ในระดับดีมาก โดยมหาวิทยาลัยฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามประจําปี
การศึกษา 2553 – 2554 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2555 โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามแต่ละ
ตัวบ่งชี้ดังนี้
คะแนนการประเมิน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
-กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
1. ด้านคุณภาพบัณฑิต
4.85
4.87
4.78
4.80
4.86
2. ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
3.86
4.59
4.51
3.51
4.29
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
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 และทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามได้ผ่านการตรวจในระดับดีมากเป็นที่เรียบร้อย
รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ชี้แจงภาระงานที่
มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายดูแลในงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยแบ่งเป็นงานภายนอกและงานภายในดังนี้
งานภายนอก
3.1 งานอารักขา เป็นงานที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบและภายในหอประชุม อาจารย์ผ้เู คยปฏิบัติหน้าที่
ควรถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับอาจารย์ใหม่ได้รับทราบถึงหน้าที่ ในการเปลี่ยนเวรหรือเปลี่ยนจุดอารักขาต้องทําบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้กับสํานักงานอธิการบดีได้รับทราบ
3.2 งานกองเกียรติยศ เป็นงานที่จะต้องรับเสด็จประกอบด้วยนักศึกษากองเกียรติยศ ซึ่งดูแลโดยสํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษาในแต่ละวันมหาวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะเตรียมกองเกียรติยศเพื่อรับเสด็จ หากแต่มหาวิทยาลัยใด
ไม่สะดวกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะเป็นกองเกียรติยศแทนโดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมัธยมสาธิต จัดกอง
ลูกเสือเข้าร่วม ส่วนวงดุริยางค์ ดูแลโดย อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะและสาขาวิชาดนตรี
งานภายใน
3.3 งานเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในการซ้อมระดับปริญญาตรีจะทําการ
ซ้อม 3 วัน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะทําการซ้อม 2 วัน คณาจารย์ทุกท่านควรเสียสละเวลาในการกํากับดูแลการซ้อม
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้อนุมัติในเรื่องเครื่องแต่งกายของของคณาจารย์ดังนี้
- ชุดขาว อาจารย์ทุกท่านมีสิทธิ์ในการเช่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายให้ 2 ครั้ง โดยติดต่อคุณอรสา
ทยานสมุทร
- ชุดครุย อาจารย์ท่านใดไม่มีครุยวิทยาฐานะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เช่าให้หากแต่ถ้าเป็นครุยที่หายาก
ควรแจ้งให้ รศ.นลินี ได้รับทราบเพื่อเตรียมจัดเตรียมล่วงหน้า
- รองเท้า อาจารย์ทกุ ท่านต้องสวมรองเท้าคัดชูหุ้มส้นตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสวนอัมพร
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ประชุมครั้งต่อไปเดือนกันยายน สํานักกิจการนิสติ นักศึกษาจะแจ้งวันที่ให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุม
นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

