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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/๒๕๕9
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 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. นางสาวกัลย์ธมน
2. นางสาวนิศาชล
3. นางสาวสุนิสา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวกฤตยา
6. นางสาวภรทิพย์

ภัคเวทพิสษิ ฐ์
ฉัตรทอง
รีรานนท์
แสงมาศ
สุวรรณไตรย์
พลอาชีพ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางกมลทิพย์

เชื้องาม

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
เลขานุ ก ารฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 7 ระเบียบวาระที่ 5.1 (3) “คอรัปชั่น” แก้ไขเป็น “คอร์รัปชั่น” และ (7) “คนไทย
ต้องมีเป็น Citizen 4.0” แก้ไขเป็น “คนไทยต้องเป็น Citizen 4.0”

๒

หน้า 5 (5) “การจัดตั้ง STEM Education” แก้ไขเป็น “การจัดการเรียนการสอนแบบ
STEM Education”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของผลการตรวจติดตามประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (คณะมนุษยศาสตร์ฯ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรีย น
สาธิต)
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของมหาวิท ยาลัย ได้ป ระชุม และ
ตรวจติดตามประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิต ในวันพุธที่ 9
กันยายน พ.ศ.2558 โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ วิท ยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิต ได้นาเสนอปัญหา
การดาเนินการพัฒนาและแนวทางการดาเนินงาน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ รายละเอียด
ตามเอกสารสรุปดังแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิต
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การประชุมและตรวจติดตามการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย ได้ ประชุมและ
ตรวจติดตามประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณบดี รองคณบดี และผู้บริหาร
คณะฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นคาถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการ ได้
ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดัง นี้
๑) รายงานผลการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ ด้า นหลักสูตร
การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต
(๑) ทุ ก หลั ก สู ต รผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รในระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
(๒) รับผิดชอบหลักในนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามการประพฤติทจุ ริตคิดมิชอบ
(ปปช.)
(3) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน และครอบคลุมอัตลักษณ์ของคณะในด้าน “เชี่ยวชาญในศาสตร์
ศิลป์ภาษา”
(4) ให้ความสาคัญกับเครือข่ายศิษย์เก่า โดยการจัดโครงการสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
อย่างต่อเนื่อง รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งได้จัดสรรสาหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน
(5) ริเริ่มโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
(6) สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง

๓

(7) จัดโครงการกระตุ้น เร่งรัดการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
(8) จัดทาวารสารวิชาการชื่อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เพื่อให้สามารถอยู่
ในฐานข้อมูล TCI
(9) การมอบโล่เพื่อประกาศเกี ยรติคุณด้า นการพัฒ นาศักยภาพทางวิชาการแก่
ผู้ที่ ส าเร็จ การศึก ษาในระดั บ ปริญ ญาเอก และมอบโล่ พร้อมจั ดท าป้ า ยประชาสัม พั นธ์ในทุ ก ๆ ช่ องทาง
เพื่อประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ผู้ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
2) ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์
(1) คณาจารย์ในคณะได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในระดับชาติ
(2) คณาจารย์ในคณะมีความโดดเด่นในการผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์หลาย
ประเภท
(3) มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(4) สนั บ สนุ น งบประมาณในการท าการวิ จั ย และการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ในระดับ ชาติและนานาชาติ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้า
ในระดับคณะ
(5) มีงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยในระดับคณะ และได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและผลิตนักวิจัย
(6) มีก ารจัดโครงการให้ความรู้ห รือเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่าเสมอ
(7) มีส าขาวิชาออกแบบนิเทศศิล ป์ซึ่ง สามารถผลิตและเผยแพร่ง านสร้า งสรรค์
สู่การพัฒนาท้องถิน่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสาขาวิชานาฏยศิลป์ ที่ผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติได้
(8) มีผู้แ ทนคณะเป็นคณะกรรมการยกร่า ง “มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน(มคจค.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
(9) มี ก ารจั ดสรรงบประมาณเพื่อ สนั บ สนุ นการผลิ ตและเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
(๑) มีการจัดทาข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันกับหน่วยงานเมื่อมีการลงพื้นที่
ชุม ชนเพื่ อให้บ ริก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม หรื อองค์ ก รอย่ า งต่อ เนื่ อง เป็น การลงนามความร่ว มมื อกั น
ในการบริการทางวิชาการและเชื่อ มโยงไปถึงการส่ง เสริมศิล ปวัฒนธรรม ทาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมื อ
ในการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว
(๒) มีบริการวิชาการแก่สังคมแบบสร้างรายได้ คือโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งเป็น
โครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป
(3) มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทั้งประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณรายได้ (บ.กศ.) ทาให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
(4) มี ค ณาจารย์ที่ มี ศัก ยภาพพร้อมที่ จ ะเป็นวิ ท ยากรในการให้บ ริก ารวิช าการ
แก่สังคมในทุกสาขาวิชา และคณาจารย์ให้ความร่วมมือในการร่วมบริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน รวมทั้งมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานิสิ ตต่อไป
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(5) มีรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างหลากหลาย อาทิ การอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของคณะ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ การให้คาปรึกษา การให้การอบรม
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามหรือเพื่อชี้นาสังคม เป็นต้น
(6) การบริก ารทางวิชาการแก่สัง คมของคณะเกิดผลผลิตแก่ สัง คมอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์แก่บุคลากรในพื้นที่บริการ
4) ด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
(1) หอศิลป์ (Arts Gallery) ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นห้องนิทรรศการทางศิลปกรรมแบบหมุนเวียน สาหรับแสดงผลงานของคณาจารย์และ
นิสิตนักศึก ษาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ตระหนักถึงศัก ยภาพของคณาจารย์และนิสิต
นักศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งสามารถต่อยอดขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้
(๒) คณะมี ก ารดาเนินโครงการเผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรมและงานสร้า งสรรค์แ ละ
การศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและจีน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการคือ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและผลงาน
สร้างสรรค์สรู่ ะดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน และการเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
(3) คณะมีสาขาวิชาที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลาย
สาขาวิชา อาทิ สาขาวิชานาฎยศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และ สาขาวิชาภาษาไทย ทาให้สามารถ
ดาเนินโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับในสังคม
(4) คณะมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ด้านนาฏยศิลป์ และ ศิลปกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้
(5) สาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้รับเชิญให้แสดงในวาระโอกาสที่หลากหลาย ทั้งภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน ทั้งในงานวิชาการและงานสังสรรค์ ทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล สร้างชื่อเสียง
ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
(6) สาขาวิช าออกแบบนิเทศศิลป์มีห อศิลป์ (Arts Gallery) สาหรับเป็นแหล่ง
เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะสาหรับอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
(7) สาขาวิชาภาษาไทยมีชมรมวรรณศิลป์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน
การแสดงเพลงพื้นบ้านของไทย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหนึ่ง ชมรมดังกล่าวมี
โอกาสเผยแพร่การแสดงสู่สาธารณะตามวาระและโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ
5) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(1) คณะมีก ารจัดท าเอกสารข่าวประชาสัม พันธ์โครงการหรือกิจกรรมของคณะ
ชื่อ “HU-SO NEWS” เป็นการประมวลภาพและรายงานผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมฉบับย่อ และ
นาเสนอต่อที่ ประชุม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) หรือที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของคณะอย่างสม่าเสมอ ข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น
เสมือนเอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในคณะ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าว
ยังได้รับการจัดเก็บไว้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของคณะด้วย ทาให้สะดวกต่อการสืบค้นและ
อ้างอิงในโอกาสต่างๆ ได้
(2) คณะมีการจัดประชุมเพื่อการสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากร
สายสอนและสายสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (กบค.) เดือนละ 1
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ครั้ง การประชุมคณาจารย์ทั้งคณะภาคเรียนละอย่างน้อย 2 ครั้ง และมีการประชุมสัญจรไปในแต่ละสาขาวิชา
เพื่อแจ้งนโยบายสาคัญให้สาขาวิชาทราบตามบริบทของสาขาวิชา
(๓) คณะมีการดาเนินโครงการทั้งด้านการเสริมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพและ
การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแก่คณาจารย์และบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
(4) คณะมี การจัดท าแผนกลยุท ธ์ แผนกลยุท ธ์ท างการเงิน และแผนปฏิบัติก าร
ประจาปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีการกาหนดเป้าประสงค์ และตัวบ่งชี้อย่าง
เป็นรูปธรรม และสามารถดาเนินการเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดได้
(5) คณะมีให้นโยบายการบริหารงบประมาณแบบการกระจายอานาจลงสู่สาขาวิชา
อย่างทั่วถึง สาขาวิชาสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างเป็นเอกเทศและมีความคล่องตัว และมี
ระบบการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ
การแจ้งในที่ประชุม การส่งหนังสือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ
(6) คณะมีการดาเนินโครงการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย มีการถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย
(7) คณะมี ร ะบบและกลไกการประกั นคุ ณภาพที่ มี ป ระสิท ธิภ าพ ครอบคลุ ม
กระบวนการประกันคุณภาพทั้งระบบ คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิ น
คุณภาพ คณะได้นาข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา มาดาเนินการและพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ จนสามารถมีผลการดาเนินงานที่โดดเด่นแบบก้าวกระโดดในปีปัจจุบัน
6) ปัญหาที่พบ
(1) ด้านนโยบายการตั้งหน่วยงานใหม่หรือการควบรวมหน่วยงาน
(๒) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่ควรพิจารณาปรับปรุงใหม่
(3) ด้านนโยบายการพัฒนาหลักสูตร
(4) ด้านนโยบายการใช้อาคารสถานที่ และการปรับภูมิทัศน์
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
(๑) ความสามัคคีในหมู่คณะและองค์กรมีส่วนช่วยให้เกิดการพั ฒนาในทุกมิติ และเป็นการ
พัฒนาในลักษณะก้าวกระโดด
(2) ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการปรับวิธี
การสอนให้นิสิตได้รู้จักคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
(3) การจัดการเรี ยนการสอนจะใช้รูป แบบใดต้อ งสอดคล้ องกั บ ธรรมชาติข องวิช านั้ น
และต้องเป็นการเรียนแบบ Learning by Doing
(4) นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาในปัจจุบันเน้นการเป็นอาจารย์ ๔.๐ คือต้องมีความรู้
ในศาสตร์นั้น และต้องสร้างนวัตกรรม
(5) มหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง และด้วยเหตุปัจจัยที่จ านวนนิสิต นักศึกษา
ลดลง ในอนาคตจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนลดขนาดลง มหาวิทยาลัยเอกชนจะปิดตัว มหาวิทยาลัย
ที่มีชื่ออยู่ในการจัดอันดับกลุ่มใหญ่จะอยู่ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาจึง ต้องมีจุดเด่น และ
ติดตามข้อมูลข่าวสารของโลก เพื่อนามาถ่ายทอดให้แก่นิสิตนักศึกษา
(6) มหาวิ ท ยาลั ยหรื อ โรงเรี ยนปั จ จุ บั น จะอยู่ ได้ ด้ ว ยคุ ณภาพ ด้ ว ยความคิ ดสร้ า งสรรค์
ต้องมุ่งเน้นการสร้างความรูใ้ หม่ สร้างนวัตกรรมใหม่ขนึ้ มาใช้ และดึงดูดให้คนอื่นเอาไปใช้จึงจะประสบความสาเร็จ
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(7) สถาบันอุดมศึกษาในอนาคต จะต้องสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพสูง ต้องสร้างอาจารย์ ๔.๐
และสร้างบัณฑิต ๔.๐ ให้ได้
(8) ควรพั ฒ นาการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ อยู่ที่ ใดก็ สามารถเรียนได้ ผ่า นการเรียน
ออนไลน์หรือการเรียนด้วยตนเอง
(9) ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและดาเนินการทั้งระบบ
โดยจัดให้เป็นวาระของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นาสูงและต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(10) ควรให้ความสาคัญเรื่องการประเมินผลโครงการ เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษควร
ติดตามว่าโครงการอบรมนั้นประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด นิสิตนักศึกษามีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้
จริงหรือไม่
(11) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ตรงสาขาวิชาที่สอน รวมทั้ง
การจัดทาผลงานวิชาการด้วย
(12) ควรสร้ า งผลงานวิ จัย ของอาจารย์ เ พื่อ การเรีย นรู้ และตอบสนองความต้ องการ
ของท้องถิ่น ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยควรมุ่งไปที่นิสิตนักศึกษา
(13) มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ควรมุ่งผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว ต้องมีหน้าที่วิจัยและช่วย
พัฒนาท้องถิ่นด้วย
(14) ควรวิเคราะห์สาขาวิชาที่เปิดสอนให้สอดคล้องและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ
(15) ควรจัด ท าโครงการวิ จัย เพื่ อยกระดั บ คุ ณภาพชีวิ ตและการพั ฒ นาชุ ม ชนท้ องถิ่ น
โดยบูรณาการระหว่างคณะ และจัดทาเป็นโครงการใหญ่ที่มีผลในการแก้ไขปัญหาได้จริง และมีการติดตาม
การดาเนินงาน
(16) ควรจัดทาห้องเรียนให้เป็น Community of inquiry ให้ครูทาหน้าที่ Facilitator
ห้องเรียนจะเป็น Facilitator of inquiry เกิด project based คือ flip classroom เริ่มต้นด้วยการนาปัญหา
เข้า ไปแทนการสอนจากตาราและให้ห าค าตอบโดยการแบ่ง กลุ่ ม ท าเป็น Problem based learning
ที่ได้ผล
(17) ควรพัฒนาหลักสูตรที่มีความพิเศษและแตกต่าง เน้นการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
โดยดาเนินการให้เป็นระบบทั้งมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ ยมและติ ดตามผลการด าเนินงานของคณะมนุ ษยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
5.2 การประชุ มและตรวจติดตามการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย ได้ประชุมและ
ตรวจติดตามประเมินผลงานของวิทยาลัยการดนตรี โดยมีคณบดี รองคณบดี และผู้บริหารคณะฯ ให้การ
ต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นคาถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการ ได้ข้อสรุปประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
๑) รายงานผลการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี
(1) วิทยาลัยการดนตรีมีหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
(2) อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
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(3) วิ ท ยาลั ยการดนตรี มี ห ลั ก สู ต รและแขนงวิ ช าเอกที่ ใช้ เกณฑ์ ม าตรฐานของ
International Society of Music Education
(4) วิทยาลัยการดนตรีมีนโยบายใช้หลักการของ STEM+ARTS =STEAM ที่เน้นถึง
วิชาชีพด้านดนตรีและการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการสอนเข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนมี แขนงวิชาเอก
ทางเลือกในการเรียนที่มากขึ้น สามารถสร้างงานด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การบริการของประเทศ
(5) จัดการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และSocial Media
(6) จั ด กิ จ กรรมด้ า นดนตรี ต ามกระแสสั ง คม และส่ ง เสริ ม ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม
(7) จัดการสร้างงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างการศึกษา โดยการจัดตั้ง
ศูนย์บริการทางดนตรีครบวงจร
(8) จัดให้มีรายวิชาทีส่ อนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนและในการสื่อสาร
(9) การจั ดการเรี ยนการสอนเชิ งบู ร ณาการกั บ การท างาน (Work Integrated
Learning : WIL)
(10) ปัจจุบันมีจานวนนิสติ นักศึกษาน้อยลง แต่ยังสามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้ามา
ได้ และจานวนผู้เรียนด้านดนตรีไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
(11) นิสิตที่เข้ามาเรียนไม่ได้ตั้งใจจะเรียนต่อจริงจัง แต่พอเห็นขั้นตอนกระบวนการ
จึงเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น
(12) งบประมาณส่วนใหญ่ งบแผ่นดินอยู่ที่ภาคดนตรีตะวันตก เงินบารุงการศึกษา
ทาให้ภาคดนตรีตะวันตกมีรายได้ค่อนข้างเยอะ เงินคงคลังขณะนี้กาลังดาเนินการใช้จ่ายปรับปรุงอาคารห้อง
แสดงดนตรีที่ได้มาตรฐาน
(13) ด้านหลักสูตร ปัจจุบันมี ๓ หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ได้แก่
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก และสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ และระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร มีการ
พัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาของคณะครุศาสตร์ไปพร้อมกันดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจะมี ๔ หลักสูตร
(14) พัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ดนตรีศึกษา ดนตรี
ตะวันตก พัฒนาวิชาแกนเป็นพื้นฐานวิทยาลัย มีการบูรณาการร่วมกันใช้ในการจัดการศึกษาทั้ง ๔ หลักสูตร
ขณะนี้ถึงขั้นตอนการวิพากษ์ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข และอยู่ในการกลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ของมหาวิทยาลัยและผ่านขั้นตอนในลาดับต่อไป
(15) งานวิจัย ได้ผ ลักดันให้อาจารย์ทั้ ง หมดได้ท างานวิจัยในรูป แบบใหม่ ที่ เป็น
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการแต่งเพลง และผลักดันให้อาจารย์ทางานวิจัยทุกรูปแบบที่อาจารย์
ถนัด
(16) การบริการวิชาการสู่สังคม ทั้งการให้บริการในเชิงความรู้ การฝึกอบรม และ
การอบรมครูผู้สอนดนตรีทั้งระดับมัธยมและประถมโดยสร้างเครือข่ายในจังหวัดต่างๆ และจัดอบรมทักษะ
การปฏิบัติวงบิ๊กแบนด์และจัดค่ายอาสา
(17) ด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและภายนอก ส่วนใหญ่
บรรเลงดนตรีไทยในรูปแบบต่างๆ ทั้งอนุรักษ์และร่วมสมัย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีโครงการทา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายเดน ได้ดาเนินการแล้วที่เชียงราย กาญจนบุรี และกาลังเริ่มที่จังหวัดตาก
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(18) การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม รวมถึงการประเมินความดีความชอบโดยใช้
ระบบสังคมมิติ
ปัญหาที่พบ
(1) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่มีการใช้งานหลากหลาย
(2) ปัญหาเรื่องลิฟต์ อาคารที่ใช้อยู่มีปัญหาเรื่องลิฟต์ขนส่ง เครื่องดนตรี มหาวิทยาลัยให้นา
ของมีน้าหนักมากไว้ด้านล่าง จึงยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้ครบถ้วนจริง
(3) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีจานวนไม่เพียงพอ และอัตราส่วนของจานวนอาจารย์กับนิสิต
นักศึกษายังไม่เพียงพอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) ห้อ งซ้อ มดนตรีข องวิทยาลัยการดนตรี ควรอยู่บริเวณชั้น ๑ เพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย
(2) ควรวางแผนผลัก ดันเพื่อให้ได้อาคารที่ เป็นเอกเทศของวิท ยาลัย การดนตรี เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อม การแสดง และพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล
(3) ควรวางแผนการให้บริการวิชาการกับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยกาลังเข้า สู่
สังคมผู้สูงอายุ
(4) ควรเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาให้เพียงพอกับจานวนนิสิตนักศึกษา
(5) ควรให้วิทยาลัยการดนตรีเติบโตขึ้นอย่างพอเหมาะจานวนนิสิตนั กศึกษาที่รับได้ และใช้
ศักยภาพให้เต็มประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของวิท ยาลัยการดนตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
5.3 การประชุ ม และตรวจติด ตามการด าเนิ นงานของโรงเรี ย นสาธิ ต ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย ได้ประชุมและ
ตรวจติดตามประเมินผลงานของโรงเรียนสาธิต โดยมีผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การ
ต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นคาถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการ ได้ข้อสรุปประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
๑) รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิต
(1) โรงเรียนสาธิตได้จัดประชุม เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนซึ่งสอดคล้ อ ง
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มีการจัดทาหลักสูตรพิเศษ
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
(2) การจัดการเรียนรู้ ได้ข อความอนุ เคราะห์ วิท ยาลัยการดนตรีให้ม าสอนกั บ
โรงเรียนสาธิต
(3) เร่งรัดการเบิกจ่าย ผู้ปกครองรายใดไม่เบิกจะขอความอนุเคราะห์ให้สละสิทธิ์
แล้วโรงเรียนสามารถนาเงินที่เหลือมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้
(4) การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โรงเรียนขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในแต่ละ
คณะมาช่วยสอน เช่น คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันขงจื้อ
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(5) บุคลากรมีความก้าวหน้าสามารถส่งผลงานทางวิชาการได้ ได้รับการขึ้นเงินเดือน
ทาให้มีขวัญและกาลังใจในการทางาน
(6) มีการประชาสัมพั นธ์โรงเรียนในหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
และมหาวิทยาลัย แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และออกไปแนะแนวการศึกษาต่อกับโรงเรียนใกล้เคียง
(7) โรงเรียนสาธิตปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ โดยมีผู้อานวยการคนเดียว ทาให้
การบริหารงานเป็นไปในทิ ศทางเดียวกันและต่อเนื่อง บุคลากรมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น
ครูปฐมวัยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด นอกจากนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้เปิด
การสอนในหลักสูตรพิเศษ (IEP) ในระดับประถมศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ
(Gifted) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
(8) โรงเรี ย นสาธิ ต จั ด โครงการเรี ย นพิ เ ศษทุ ก ภาคเรี ย น และน ารายได้ เ ข้ า
มหาวิทยาลัยร้อยละ ๒๐ ทุกโครงการ
2) ปัญหาที่พบ
(1) การใช้จ่า ยงบประมาณแผ่นดิ นล่า ช้า และมี เงินเหลือพอประมาณเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน นักเรียน
หลายคนไม่ใช้สิทธิ์
(2) โรงเรีย นสาธิตมี พนัก งานมหาวิท ยาลัย (งบรายได้) จ านวน ๒๑ คน ท าให้
โรงเรียนต้องรับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนที่จ่ายด้วยเงินบารุงการศึกษาของโรงเรียน และมีการปรับขึ้นเงินเดือน
ทุกปี ทาให้งบประมาณที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนน้อยลง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
(๑) โรงเรียนสาธิตต้องเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเผยแพร่ นวัตกรรมการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการที่เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่น
(2) ควรนาวิธีการเรียนการสอนแบบ ๔.๐ มาใช้เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับโรงเรียนสาธิต
ต้องมุ่งสร้างคน 4.0 ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ
(3) คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ควรติดตามวิธีก ารสอนใหม่ ๆ โดยเน้นให้ ผู้เรียนเป็นผู้ส ร้า ง
ความรู้ด้วยตนเอง เริ่มต้นจากปัญหา หาข้อมูล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นักเรียนในชั้นเรียน เพื่อทาให้
เกิดการเรียนรู้มากกว่าการแนะนา เน้นการสอนให้ทดลอง และสามารถเขียนเป็นผลงานวิจัยได้
(4) ควรตั้ง เป้า หมายให้โรงเรียนสาธิตเข้า สู่การจัดอันดับ Top 50 ของโรงเรียนมัธ ยม
ทั่ ว ประเทศ และจัด ท าแผนเพื่ อ ให้ เป้า หมายส าเร็จ ผล เพื่ อเกิ ดผลแก่ ผู้เ รียนและเป็นส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
(5) การสอนเสริมนอกเวลาเรียนต้องมีการควบคุมให้มีความเหมาะสม
(6) ควรไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มชี ื่อเสียง เพื่อนามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
(7) ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจ กรรมและสิ่ง อานวยความสะดวกเด่นๆ ของ
โรงเรียน นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอน
มติที่ประชุม
พ.ศ.2559

รับทราบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิต ประจาปีงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมและตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

๑๐

กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประประจาปีงบประมาณเมิ น
ผลงานของมหาวิทยาลัยและตรวจเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักคอมพิวเตอร์ และสานักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

