๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/๒๕๕9
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์
สะเพียรชัย
ประธานกรรมการ
2. นายสมเชาว์
เกษประทุม
กรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการ
4. ดร.ดิเรก
พรสีมา
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
เลขานุการ
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. อาจารย์อภิญญา
หนูมี
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่การประชุม
1. นางสาวนิศาชล
2. นางสาวสุนิสา
3. นางสาววรรณฤดี
4. นางสาวกฤตยา
5. นางสาวภรทิพย์

ฉัตรทอง
รีรานนท์
แสงมาศ
สุวรรณไตรย์
พลอาชีพ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ปวิช

ผลงาม

ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวกัลย์ธมน
2. นางกมลทิพย์

ภัคเวทพิสิษฐ์
เชื้องาม

ติดราชการ
ติดราชการ

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
เลขานุ ก ารฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 5.1 ข้อ 4) “พัฒนาความรู ดาน AEC OPEN HOUSE ประจาป
๒๕๕๙” แก้ไขเป็น “พัฒนาความรูดาน AC OPEN HOUSE ประจาป พ.ศ.๒๕๕๙”
หน้าที่ 9 ระเบียบวาระที่ 6.2 ดร.ดิเรก พรสีมา แจ้งให้ที่ ประชุมทราบ แก้ไข “แต่ขณะนี้
ทางคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าเมื่ อกาหนดหลักสูตรให้ไปแล้วจะนาไปใช้หรือไม่ แต่เ วลาออกข้อสอบจะออกตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้” เป็น “แต่ขณะนี้ทางรัฐมนตรีแจ้งว่าเมื่อรับรองหลักสูตรให้ไปแล้วจะนาไปใช้หรือไม่
เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยแต่เวลาจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การเตรีย มการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากแบบสอบถามความคิดเห็นในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการได้เตรียมการดาเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
1) ประสานสานักคอมพิวเตอร์จัดทาแบบสอบถามออนไลน์ และกาหนดสิทธิ์ในการเข้าตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบสิทธิ์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
2) การจัดทาระเบียบวาระการประชุมขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ เพื่อนาเข้า
ที่ป ระชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันพฤหัส บดีที่ ๘ กั นยายน ๒๕๕๙
โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กรุณาประชาสัมพันธ์และกากับดูแลให้ผู้บริหารหน่วยงาน
คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนิสิตนักศึก ษา ในสังกัด ดาเนินการตอบแบบสอบถามฯ ตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน
2559 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สานักคอมพิวเตอร์ขอหารือว่าจะให้สิทธิ์ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบแล้วกลับมาแก้ไขคาตอบ
หากยังไม่พ้นกาหนดวันที่ให้ตอบแบบสอบถาม
คณะกรรมการฯ เสนอว่า ในปลายเปิดของแบบสอบถาม ต้องการได้ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น
ซึ่ง จะเป็น ประโยชน์ต่อ การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยมาก หากผู้ต อบแบบสอบถามละเลยไม่ ตอบส่วนท้ ายนี้
สานักคอมพิวเตอร์ควรมีการเตือนสักครั้งหนึ่งก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ การเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นในการดาเนินงาน
ของมหาวิท ยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ของผู้บ ริหารมหาวิท ยาลัย และสรุป ว่าให้สิท ธิ์ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ ต อบแล้ ว กลั บ มาแก้ ไ ขค าตอบได้ ส่ ว นการเตื อ นผู้ ไ ม่ ต อบแบบสอบถามปลายเปิ ด
สานักคอมพิวเตอร์จะเตือนผู้ไม่ตอบปลายเปิดครั้งหนึ่งก่อนเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม

๓

4.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดทาข้อมูลรายงานประเมิน ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการบริ หารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่ อ ให้ก ารติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปตามเป้าหมาย มหาลัยวิทยาลัยจึงได้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุท ธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และจัดท า (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการบริหารจัดการ ซึ่งนามาช่วยในการบริหารงานและเป็นกลไกพื้นฐานสาคัญ
ของกระบวนการกากับดูแลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้ดาเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กล่าวเพิ่ม เติม ในที่ ป ระชุม ว่า ใน (ร่าง) คาสั่ง
คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น มา เพื่อประเมินว่ากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้ วัด ต่า งๆ บรรลุ ตามเป้า หมาย แต่ใ นการตั้ ง ชื่ อ ค าสั่ ง คณะกรรมการจั ดท ารายงานการประเมิ นผล
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น ทาให้เข้าใจไม่ชัดเจน และอาจหมายถึงการจัด ทาเล่ม
รายงานผลที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จัดทา จึงควรกาหนดชื่อคาสั่งให้ชัดเจนว่า
คณะกรรมการชุ ด นี้ ด าเนิ น การอย่ า งไร เป็ น คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามตั ว ชี้ วั ด
ของมหาวิทยาลัยหรือไม่
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความเสี่ยงและปัญหา ควรแยก
ออกจากกันให้ชัดเจน ความเสี่ยง คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ต้องป้องกัน และปัญหา คือ สิ่งที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันที่ต้องดาเนินการแก้ไข เพราะฉะนั้น ควรแยกให้ชัดเจน และชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจว่าความเสี่ยงไม่ใช่
ปัญหา
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก ดาเนินการแก้ไขชื่อ (ร่าง) คาสั่ง
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัด ท ารายงานการประเมิ น ผลการดาเนิน งานประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2559
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การเปลี่ยนแปลงตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่ ที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงานไปแล้ว เนื่องจากในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
กาหนดจัด พิธีถวายปริญ ญาดุษฎีบัณฑิ ตกิ ตติม ศัก ดิ์ สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา แด่ พระพรหมบัณฑิ ต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จึงทาให้ตามวัน เวลาดังกล่าวไม่สามารถเข้าตรวจเยี่ยม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักคอมพิวเตอร์ และสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนกาหนดการตรวจเยี่ยมตามวันดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ เลื่อนการเข้าตรวจเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักคอมพิวเตอร์ และ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นวันที่จันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

๔

5.2 แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย
ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี แ นวทางการสั ม ภาษณ์ ป ระกอบ
การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
1. หน่วยงานมีผลการดาเนินงานเรื่องต่อไปนี้อย่างไร เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ก. การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ข. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ค. การนาข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาทั้ ง ภายใน
และภายนอก และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มาพัฒนาหน่วยงาน
2. ความก้าวหน้าของหน่วยงาน และการแก้ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน
3. หน่วยงานยังมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอที่จะนาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และ
พิจารณาให้การสนับสนุนอย่างไร
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในการนี้ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ พิทั ก ษ์ อาจคุ้ ม วงศ์ ได้เ สนอวิธี ก ารสั ม ภาษณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าขอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสัม ภาษณ์จ ากเดิม ใช้วิธีการแจกแบบฟอร์ม ให้ทุกคน
ในหน่วยงานได้กรอกข้อมูล ซึ่งอาจทาให้มีโอกาสได้ข้อมูลไม่ตรงกัน เป็น ใช้วิธีการแจกแบบฟอร์มให้หน่วยงาน
เพื่อนาข้อ มูล ไปประชุมหารือ ร่วมกั น และหาข้อสรุป หลังจากนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ก รอกข้อมูล ลง
แบบฟอร์ม เพียง ๑ ชุด จะทาให้เกิดความสะดวกในการสรุปผลมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
๒๕๕๙

เห็นชอบ แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

5.3 การเข้าพบอธิการบดีเพื่อหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาสู่การปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ได้เสนอให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยหารือกับอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ลินดา เกณฑ์มา ก่อนออกตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาสู่ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล กั บ
คณะกรรมการ ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การปฏิรูปการศึกษา
(1) มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาของชาติ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Re-profiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเป้าไว้ 3 ประเด็น คือ
เน้นพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เน้นระบบการจัดการเรียนการสอน และเน้นพัฒนาผู้สอน
วิชาพื้นฐาน/วิชาศึกษาทั่วไป คณะทั้ง 6 คณะนั้น ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชา
พื้นฐาน และวิชาศึกษาทั่วไป ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นให้
ผู้สอนใช้สื่อ Digital ประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาศึกษาทั่วไป และเน้นวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพื่อนบ้านตามนโยบายของรัฐบาลเช่นเดิม

๕

วิชาเอก มหาวิทยาลัยจะเน้นพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
ตอบโจทย์ป ระเทศ โดยเน้น 4 กลุ่ม วิชา ซึ่ง เป็นอัตลัก ษณ์ของมหาวิท ยาลัย คือ ๑) หลัก สูตรการผลิตครู
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย 2) หลักสูตร
ทางดนตรี โดยเน้นทั กษะทางด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 3) หลักสูตรอุตสาหกรรมบริก าร มุ่ งผลิต
บัณฑิ ตที่ มี ความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านการบัญ ชี การท่ องเที่ ยว ธุรกิ จ บันเทิง และคหกรรมศาสตร์
4) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านเทคนิคการแพทย์ แพทย์
แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และสิ่งสาคัญที่จาเป็นต้องมีอยู่ในทุกหลักสูตร คือ การเน้นให้นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน โดยเพิ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัด
การศึก ษาเชิง บูร ณาการกั บ การท างาน (Work-integrated Learning : WiL) มหาวิท ยาลัยพยายามหา
เครือข่ายและตกลงท าความร่วมมื อในเรื่อ งของการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานต่างๆ ที่ รับ นิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากยิ่งขึ้น
(2) มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่คณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริม ให้คณาจารย์เ ข้าร่วมโครงการต่างๆ โดยเฉพาะคณาจารย์ที่เ ป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการการทาสัญญาจ้าง
ระยะ 7 ปี 10ปี ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่ง ปัจจุบันมีจานวนคณาจารย์
ที่ทาผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
(3) การสนับสนุนสิ่ง เอื้ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์
การพัฒ นาห้อ งเรียน สื่อ ครุภัณฑ์ อุ ป กรณ์ก ารเรียนการสอนให้ทั นสมั ย มหาวิท ยาลัย เน้น การปรับ ปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ค่อนข้างมาก
(4) มหาวิทยาลัยส่งเสริมคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในเรื่องของการวิจัย ซึ่งหัวข้อในการ
วิจัยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน มหาวิทยาลัยได้ สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่
คณาจารย์เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ถึง 20 ล้านบาท โดยเน้นพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ
1) นักวิจัยมือใหม่ (นักวิจัยระดับต้น) 2) นักวิจัยระดับกลาง 3) นักวิจัยระดับสูง (พี่เลี้ยง) ซึ่งมหาวิทยาลัย
ร่วมกับ ส านัก งานกองทุ นสนับ สนุนการวิจัย (สกว.) และสานัก งานคณะกรรมการการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.)
จัดโครงการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง มี งานวิจัยที่เข้าเป้านโยบายของรัฐบาลค่อนข้างมาก และมีนักวิจัย
เพิ่มขึ้นเป็นลาดับ และในส่วนของนิสิตนักศึกษานั้นมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการวิจัย และเน้นให้มีการวิจัย
บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆและชุมชน ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
(5) การผลิต บัณ ฑิ ตครู มหาวิท ยาลั ยมุ่ ง เน้ นให้ นิสิ ตนั ก ศึก ษามี ความ รู้ ความเชี่ย วชาญ
ในศาสตร์หลักและศาสตร์ก ารสอน มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้พหุภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน และมีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเป็นครู
(6) คณะครุศาสตร์ไ ด้เ ปิด อบรม STEM Education ให้แก่ โ รงเรียนบริเ วณใกล้ เ คีย ง
มหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมในการท าข้อตกลงความร่วมมื อกับ หน่วยงานที่ เ กี่ยวข้องกับ STEM
Education
2) ข้ อเสนอแนะที่คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ได้นาเสนอมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการอย่างไรบ้าง
(1) เรื่องมหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายในการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ภายในประเทศ มหาวิ ท ยาลั ยมี เ ครือ ข่ายความร่ว มมื อการท าวิจั ย ร่ วมมื อการ
นาเสนอเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และเครือข่ายการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเรื่องสนับสนุนทุนการวิจัย

๖

ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยทาข้อตกลงความร่วมมือกับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ
ประเทศในอาเซียน ในการทาวิจัยร่วมกันและเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งขณะนี้มี 2 – 3 มหาวิทยาลัย
ในสาธารณรัฐ ประชาชนจีนที่ก าลังดาเนินการอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัยทางด้านดนตรี และด้าน
วิทยาศาสตร์
(2) เรื่องมหาวิทยาลัยควรเน้นการวิจัยสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะจานวนผู้เข้าศึกษาและจานวนผู้สาเร็จการศึกษา รวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่ลาออกระหว่างเรียน
มหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจจานวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในช่วงระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา พบว่า จ านวนนิสิต นั ก ศึก ษาที่ เ ข้า ศึก ษาต่ อมี จ านวนมากแต่มี จ านวนผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาน้อย เนื่องจากมีนิสิตนักศึกษาลาออกระหว่างเรียนเป็นจานวนมากและพบว่าสาเหตุเกิดจากนิสิต
นัก ศึก ษาออกไปสอบ Admission ใหม่ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะเรียนไปแล้วไม่ ตรงกั บความต้องการของตนเอง
และประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจนทาให้ต้องลาออก เพื่อไปประกอบอาชีพ ซึ่ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
มีมาตรการการเปิดรับสมัครโดยการสอบคัดเลือกทาให้ได้นิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและเกิดปัญหาการลาออก
ระหว่างการเรียนน้อยลง
(3) เรื่องมหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่ดูแล ส่งเสริม และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ควรเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ติ ด ตาม ขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี น ายสกล ชุ ม ทั พ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
คณะกรรมการประกอบด้วย คณบดี และผู้อานวยการศูนย์ / สานัก / สถาบัน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะในการเข้า
หารือกับอธิการบดีครั้งนี้ ดังนี้
1) รัฐบาลกาหนดนโยบายการนาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยกาหนดให้
มหาวิ ท ยาลัยทั่ วประเทศเป็ นแกนนาในการท าวิจั ยและพัฒ นาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ
โดยเน้ นตามความถนัด และจุ ดเด่นของแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลัย เพื่อ ผลั ก ดัน การปฏิรู ป โครงสร้ างเศรษฐกิ จ
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาจึงควรนา “ความรู้” “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี” มาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่นิสิตนักศึกษา
2) มหาวิ ท ยาลั ย ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ทั ก ษะส าคั ญ 3 เรื่ อ ง ดั ง นี้
1) การแก้ปัญหา ที่ซับซ้อ น 2) การเจรจาต่อรอง และ 3) ความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่ คณาจาร ย์และนิสิต
นักศึกษา ตามผลสารวจของ World Economic Forum ที่กล่าวถึง 10 อันดับทักษะงานที่สาคัญในปี ค.ศ.
2015 และ 2020
3) รัฐบาลให้ความสาคัญในการผลิตครูโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย จึงควร
เน้นทักษะสาคัญๆ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตครู และต้องเป็นครูที่ทันสมัย รู้เท่าทันเหตุการณ์
4) การฝึกหัดครู ควรอยู่ในรูปแบบของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Workintegrated Learning : WiL) คณะครุศาสตร์ต้องมี PDS : Professional Development School
ช่วยพัฒนาครูในสาขาวิชาต่างๆ ในโรงเรียนมัธยม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาคู่มือการเรียน
การสอน ทาให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๗

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมและตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และตรวจเยี่ ย ม คณะวิ ท ยาการจั ดการ สถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา และ ส านั ก ส่ ง เสริ ม และงานทะเบี ย น
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 15.30 น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

