๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2560
วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.พลสัณห์
โพธิ์ศรีทอง
กรรมการ
2. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา
อนุวงศ์
กรรมการ
3. ผศ.พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์
เศรษฐขจร
กรรมการ
5. ผศ.พิษณุ
บางเขียว
เลขานุการ
6. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. ผศ.สายัณ
พุทธลา
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. ดร.จานงค์
ตรีนุมิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่การประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นางสาวนิศาชล
3. นางสาวกฤตยา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวภรทิพย์
6. นางสาวภรณ์ทิพย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. ศ.ดร.พจน์

สิงห์ชัย
ฉัตรทอง
สุวรรณไตรย์
แสงมาศ
พลอาชีพ
สกุลชูชาติ
สะเพียรชัย

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

ลาการประชุม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เลขานุการแจ้ งที่ป ระชุมว่า ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ ขอลาการประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่ง ทาหน้าที่ประธานการประชุม กรรมการเลือก ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
เป็นประธานการประชุม
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวัน พุธที่ 13
กันยายน พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี้
หน้ า ที่ 15 “ระเบี ย บวาระที่ 5.1 การตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของ
คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มี
ความเห็นดังนี้
(1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ “1) คณะครุศาสตร์มี ห ลั กสู ตรโดดเด่น ควรมีผู้ รับ ผิ ดชอบติดตาม
ภาวะการมีงานทาของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา เช่น การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทางานตรงสายหรือไม่ หรือ
การศึ กษาต่ อ โดยจั ดท าข้อ มู ล ภาวะการมีงานท าอย่างละเอีย ด อาจจั ดท าเป็ น กราฟแสดงผลชั ดเจนของ
แต่ละรุ่น เพื่อนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเป็นผลการดาเนินงานของคณะฯ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ได้รับทราบ”
(2) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ “9) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ “ศูนย์พัฒนาครู” ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างต่อเนื่อง และควรมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของโครงการต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อนามาปรับปรุง
การดาเนินงานต่อไป”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติ ดตามผลการดาเนิน งานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นาเสนอผลการดาเนินงาน
และรับฟังความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ผลการตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.2 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการดนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ที่ 23
กั น ยายน พ.ศ.2559 โดยวิ ท ยาลั ย การดนตรี ได้น าเสนอผลการด าเนิน งานและรับ ฟัง ความเห็น ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๓

มติที่ประชุม
พ.ศ. 2559

รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี ปีงบประมาณ

4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติ ดตามผลการดาเนิ น งานของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 โดยโรงเรียนสาธิต ฯ ได้นาเสนอผลการ
ดาเนินงานและรับฟังความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับ ทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่
20 กันยายน พ.ศ.2560 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นาเสนอแนวทางและผลการดาเนินงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของคณะที่นาไปสู่ความเป็นเลิศ
(1) พัฒ นาหลักสูตรให้ ได้มาตรฐานตรงตามองค์กรวิชาชีพ ปรับระบบการสรรหา
การคัดเลือกนิสิตให้ได้คนดี คนเก่ง มาเป็นครู
(2) พัฒนากระบวนการผลิตในการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของความเป็นครูในยุคศตวรรษ
ที่ 21 อย่างเข้มข้น
(3) พั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย เน้ น การใช้ เทคโนโลยี แ ละ
รูปแบบการสอนที่บูรณาการความรู้ การปฏิบัติ และการวิจัยเป็นฐาน
(4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(5) ส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนสาธิต โรงเรียนต้นแบบ
2) ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
(1) สร้ า งและ/หรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามทั น สมั ย มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน และบริบททางสังคม
ทั้งในและต่างประเทศ

๔

(2) ส่งเสริม เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรบูรณาการศาสตร์บนฐาน
ความเชี่ยวชาญของคณะ
(3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รและ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(4) สนั บ สนุ น ให้ มี การประชาสั ม พั น ธ์ห ลั ก สู ต ร อย่ างน้ อ ย 2 ช่ อ งทาง ให้ เป็ น ที่
น่าสนใจและเป็นที่รู้จักของผู้เรียน
(5) พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
(6) ปรั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
(7) สร้างระบบการเรี ยนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ จัดสิ่ งอานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้
(8) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ท รั พ ยากรและพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ทางภาษาอังกฤษ
(9) ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
(10) ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศการศึ ก ษาและสื่ อ ออนไลน์ เพื่ อ การจั ด
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
(11) สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หลั ก สู ตรส ารวจคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ต าม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
(12) กาหนดให้ มี คณะกรรมการรับ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร/บริห ารหลั กสู ต รท าหน้ าที่
ควบคุมกากับการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(13) สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
(14) ก าหนดนโยบายให้ ทุ ก รายวิ ช าโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปให้ จั ด
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่กาหนด
(15) สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ ของบั ณ ฑิตให้ เป็นไปตามคุณ ลั กษณะ
ที่กาหนด
(16) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริม
ให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่กาหนด
3) ด้านการวิจัย
(1) พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้แก่อาจารย์และบุคลากร
(2) จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(3) สนับสนุนและเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนที่จะเป็นแหล่ง
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะ
(4) พั ฒ นาความร่ว มมื อ ทางการวิจั ย และการสร้างความร่ว มมื อ ด้ านการสร้า ง
เครือข่ายการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
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(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและ
นานาชาติ
(6) จัดทาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
4) ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
(1) มี ก ารน าความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการมาใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(2) พัฒนาองค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่นในรูปแบบการบริการแบบให้เปล่า และการนามาซึ่งรายได้
(3) สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รในท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนเครื อ ข่ า ย และ
สถานประกอบการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
5) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(1) พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ชุมชน และท้องถิ่น
(2) นาความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปะและวัฒ นธรรมมาใช้ในการพัฒ นา
การเรียนการสอน
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตสร้างผลงานวิจัยทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
(4) ส่ งเสริ มการเผยแพร่ผ ลงานทางด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมในระดับ ชาติ และ
นานาชาติ
(5) สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม
(6) บู ร ณาการโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน
6) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน
(1) พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะ
(2) พั ฒ นาบุ คลากรทุกกลุ่มให้ มีส มรรถนะในการทางานและเน้ นการบริห ารงาน
แบบมีส่วนร่วม
(3) พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(4) พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรให้ ได้
มาตรฐาน
(5) สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกสภาพแวดล้อมสร้างสุนทรียภาพและบริการที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร
(6) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ระบบและกลไกประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล
7) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตาม
พันธกิจของคณะฯ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผน ดาเนินโครงการ/กิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
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8) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มี การเร่งรัด ให้ จัด โครงการตรงตามที่ ได้ จัด สรร
งบประมาณไว้ในแต่ละไตรมาสและมีการดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
9) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารติ ด ตามให้ มี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณทั้ ง
งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิน รายได้ ให้ เป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนด และให้ มี ก ารรายงานผลการใช้ จ่ า ยทั้ ง
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยมีการแจ้งให้สาขาวิชารายงานผลการดาเนินโครงการตาม
ไตรมาสทุกไตรมาส โดยมีการกาหนดระยะเวลาในการส่งผลการรายงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส พร้อมทั้งแบบสรุป
โครงการ โดยจะแจ้งก่อนหน้าการสิ้นสุดไตรมาสอย่างน้อยภายใน 30 วัน ซึ่งทุกสาขาวิชาดาเนินการจัดส่งผล
การรายงานตามไตรมาสมาที่คณะตามกาหนดเวลา
10) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการสนับสนุนทางด้านภาษาและเปิด
โอกาสอย่างเต็มที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าอบรม หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
11) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบวั ด ความสามารถภาษาต่ างประเทศ (พหุ ภ าษาภาษาจี น ภาษาเกาหลี ) เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาต่างประเทศส าหรั บ นิ สิ ตสายวิช าชี พครู คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น
13) คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ดาเนิน โครงการมหกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนา
องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
14) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน มีการสารวจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและนาองค์ความรู้จากอาจารย์
ซึ่งมีความเชี่ย วชาญจากทุ กสาขาวิช าในคณะฯ ร่ว มจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าของ
สินค้า ทาให้เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน เป็นต้น
15) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ได้ด าเนิ น โครงการ “ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ” ซึ่ งเป็ น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบสร้างรายได้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป
16) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ได้ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาคุณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค์ เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ มีจิตสาธารณะ ทั กษะ
การสื่อสารดี และมีความเป็นไทย
17) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนิน โครงการทานุบารุง อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ชุมชน และ
มีส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติ
18) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ของคณะเพื่อให้
เกิดความสุขในการทางาน
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19) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการทานุบารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน : การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และงานสร้างสรรค์สู่สากล ครั้งที่ 2
20) คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ดาเนิน โครงการพัฒ นานักศึกษาเพื่อเข้าร่วม
ประกวดทักษะทางภาษาไทย เช่น การอ่ านออกเสี ยง การอ่านทานองเสนาะ การพูดสุ นทรพจน์เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
21) คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ได้ จัดตั้ง ชมรมภาษาวรรณศิล ป์ที่ ส่ งเสริมและ
อนุรักษ์บทประพันธ์ไทย เพลงพื้นบ้านไทย ซึ่งมีโอกาสเผยแพร่การแสดงสู่สาธารณชนตามวาระและโอกาส
ต่างๆ
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) การได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเป็ น รายไตรมาส จึ ง ท าให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณ
เกิดการติดขัดบ้าง แต่ก็สามารถดาเนินการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน
2) การจัดทาแผนงบประมาณในแต่ละไตรมาสเป็นการคาดการณ์ ดังนั้น ในการดาเนินการ
จริงอาจไม่ตรงตามที่กาหนดในแผน เนื่องจากบางโครงการต้องร่วมมือหรือประสานกับบุคคลภายนอก จึงต้อง
จัดโดยคานึงถึงความสะดวกของบุคคลภายนอกด้วย
3) การจัดโครงการบางโครงการไม่เป็นไปตามไตรมาส เนื่องมาจากงบประมาณแต่ละงวด
ที่ได้รับอาจลดหลั่นกันส่งผลต่อการจัดโครงการแต่ละช่วง แต่ก็สามารถแก้ปัญหาโดยจัดโครงการตามจานวน
งบประมาณที่ได้รับ และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) การฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ อาจารย์นิเทศและกระบวนการนิเทศเป็นส่ วนสาคัญ ที่ มี
ผลต่อสั มฤทธิผ ลของการฝึก ประสบการณ์ วิช าชีพ ควรมีอาจารย์นิเทศเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทีไปฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพที่ส ามารถทาให้ เกิดคุณ ภาพได้ การรับฟังผลย้อนกลั บจากโรงเรียนเรื่องของคุณ ภาพ
นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจให้มาก
2) ควรพิจารณาสัดส่วนจานวนอาจารย์กับนักศึกษา ไม่ควรรับเกินศักยภาพของอาจารย์
3) แนวทางการดาเนินงานในแผนกลยุทธ์ของคณะฯ แต่ละด้าน ควรมีการติ ดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลอย่างเข้มข้นจริงจัง
4) คณะฯ ควรให้ความสาคัญการไปจัดกิจกรรม/โครงการที่ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ
5) หลั กสู ตร/กิจ กรรม/โครงการที่ ได้ดาเนินการ ผลที่ เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียนควรเป็ นไปตาม
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ของคณะ
6) ด้านภาษา เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของคณะฯ ควรดาเนินการและ
ติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างเข้มข้นจริงจัง
7) ควรติดตามประเมินผลหลักสูตรที่ได้รับเลือกให้เป็นหลักสูตรความเป็นเลิศของคณะฯ
9) การพัฒ นาศักยภาพอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก ดารงตาแหน่งวิชาการ จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557 – 2559 อยู่ในระดับปรับปรุง คณะฯ ควรมี
แผนพัฒนาที่จะดาเนินการอย่างไรให้ได้ผลการประเมินที่ดีขึ้น
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10) การเปิ ด หลั ก สู ต รต่ า งๆ คณะฯ ควรมี แ ผนเพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคต
11) ควรให้ความสาคัญในเรื่องคุณภาพของบัณฑิต การติดตามการมีงานทาของบัณฑิต และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างจริงจัง
12) การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ควรยึ ด หลั ก คุ ณ ภาพ สมรรถนะ และประสบการณ์
เป็นการเพิ่มทักษะและคุณลักษณะที่ส่งเสริมวิชาชีพความสามารถทางานได้ดี ทางานได้โดดเด่นขึ้น
13) คณะฯ ควรศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ แผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกาหนดกรอบ
และแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทาตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง" ต่อไปนี้
ความต้องการกาลังคน “ประเทศไทย 4.0” มีการแบ่งภูมิภาคจังหวัดออกเป็นคลัสเตอร์ (คลัสเตอร์ คือ กลุ่ม
ของธุรกิจและสถาบั นที่เกี่ยวข้อง มารวมตัวดาเนิน กิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีความร่วมมือเกื้อหนุน
เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร เป็นความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ
รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม สถาบันวิจัยพัฒนา ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั นที่ยั่งยืน
ด้วยการเพิ่มผลิตภาพและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน)
14) การพัฒนาท้องถิ่น ควรยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ศาสตร์พระราชา”
15) ควรทบทวนคาว่า “มาตรฐานสากล” ของคณะฯ ในแต่ละสาขาวิชา ความเป็นรูปธรรม
นั้นคืออะไร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 และขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
5.2 การตรวจเยี่ยมและติ ดตามผลการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการดนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 20 กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิทยาลัยการดนตรี ได้นาเสนอการดาเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) วิทยาลั ย การดนตรีป ฏิ บัติภ ารกิจส าคัญ ของความเป็นหน่วยงานในสถาบั นอุดมศึกษา
ในด้านการผลิตบัณฑิตทางดนตรี การทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม การวิจัยและการบริการวิชาการทาง
ดนตรีแก่สังคม ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในการเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดนตรีที่ มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการดาเนินงาน
ดังกล่าวจะสะท้อนภาพลักษณ์ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยการดนตรี
2) วิทยาลัยการดนตรีได้ปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิตไปเป็นหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต และดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต เพื่อรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
3) มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานตามแนว มคอ.๑ เพื่อให้ ได้
มาตรฐานด้านคุณสมบัติของผู้สอน จึงได้มีการโอนย้ายอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ม าสังกัดวิทยาลัยการดนตรี
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ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๙ ราย เป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาดนตรีไทย จานวน ๔ ราย
และอาจารย์สังกัดภาควิชาดนตรีตะวันตก จานวน ๕ ราย
4) วิทยาลัยการดนตรีจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านตาแหน่งทางวิชาการ และ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทางานและศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง
5) วิทยาลัยการดนตรีมีงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ จาก 3 แหล่งงบประมาณ คือ
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณบารุง การศึกษาของมหาวิทยาลัย และงบประมาณบารุงการศึกษาคงคลัง
ในการบริหารงบประมาณ วิทยาลัยการดนตรีจะวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน โดยจัดทาโครงการ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยการดนตรี และเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการดนตรี
ในการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
6) ปัจจุบันวัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภทที่อยู่ในความดูแลของสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
และสาขาวิชาดนตรีตะวันตกเดิมที่ขึ้นอยู่กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแล
ของวิทยาลัย การดนตรี ได้แก่ เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีส ากล วัส ดุ ครุภัณ ฑ์ส านักงาน วัสดุ ครุภัณ ฑ์
สนับสนุนการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการทางดนตรี
7) วิทยาลัยการดนตรีมีห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
บันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการ Percussion ห้องแสดงดนตรี Recital studio ห้องปฏิบัติขับร้อง ห้องปฏิบัติเดี่ยว
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้แก่นิสิตนักศึกษา
8) วิทยาลัยการดนตรีอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ 5 รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 20,534,000 บาท ได้แก่
ปรับปรุงห้ องประชุม อาคาร 27 ชั้น 16 เพื่อให้เป็นหอประชุมแสดงดนตรีที่ได้
มาตรฐาน งบประมาณ 18,000,000 บาท
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีไทย (ห้อง 2709 A, B, C) งบประมาณ 1,654,000
บาท
จ้างทาตู้เก็บเครื่องดนตรีแบบติดผนัง ชั้น 13 งบประมาณ 180,000 บาท
ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ดนตรีไทย งบประมาณ 200,000 บาท
ปรับปรุงห้องสมุดดนตรี งบประมาณ 500,000 บาท
9) วิท ยาลั ย การดนตรี มุ่งเน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ มี อัต ลั ก ษณ์ โดดเด่น บนพื้ น ฐานของวิท ยาลั ย
การดนตรีสู่ความเป็นเลิศ โดยเผยแพร่ผลงานทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลในระดับประเทศ
10) วิทยาลัยการดนตรีได้มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อพัฒ นาทักษะทางด้านภาษา
ให้แก่นิสิต นามาใช้ในชีวิตประจาวัน และใช้เป็นภาษาดนตรีเพื่อการเรียนการสอน
11) วิทยาลัยการดนตรีได้จัดตั้งวงดนตรีสาหรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ทักษะทางด้าน
ดนตรีตามความถนัดของตัวเอง ประกอบด้วย วงดนตรีไทยและวงดนตรีพื้นเมือง เช่น วงโปงลาง, วงปี่พาทย์,
วงเครื่ อ งสายไทย และวงดนตรี ต ะวัน ตกเช่ น วง IsaphapWind Orchestra, วง BSRU Wind Orchestra,
วงช งโคแบ น ด์ , วง BSRUString Chamber, วง Big Band Jazz, วง BSRUChorus, วง DUS BSRU และ
วง Percussion Ensemble
12) วิ ท ยาลั ย การดนตรี พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นโดยการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ทั้ ง กิ จ กรรม
ในชั้นเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ในแต่ละภาควิชา โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่บัณฑิต เน้นการสร้าง
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เครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการ/แหล่ ง ประกอบการทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ด นตรี ใน
สถานการณ์จริง
13) วิ ท ยาลั ย การดนตรี มุ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ทางดนตรีให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความน่าเชื่อถือ
ในมาตรฐานระดับสากล
14) การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการทางด้ า นดนตรี ต ามความต้ อ งการของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
โดยมุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการทางด้านดนตรี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน้อมนาแนวพระราชดาริ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะ
อาชีพทางดนตรีของชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
15) วิทยาลัยการดนตรี เป็นองค์กรในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒ นธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มมูลค่าตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของ
แต่ละพื้นที่เพื่อนาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
16) เน้ น ปฏิ รู ประบบบริ ห ารจั ดการวิ ทยาลั ยการดนตรี ให้ มี คุ ณ ภาพได้ มาตรฐาน มี ความ
คล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งสู่การพัฒนา
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
17) วิทยาลั ยการดนตรี ดาเนิ น โครงการจั ดตั้ ง “ศูน ย์ พั ฒ นาวิช าชีพ ดนตรีบ้ านสมเด็จ ฯ”
“BANSOMDEJ MUSIC CENTER”
18) วิทยาลัยการดนตรีอยู่ระหว่างการทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ในการจัดทาเครือข่ายดนตรี เพื่อมุ่งการพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ชุมชนและท้องถิ่นในลาดับ
ต่อไป
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่มีการใช้งานอย่างหลากหลาย และยังจัดไม่ลงตัว
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีจานวนไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนของจานวนนิสิต
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรช่วยวิทยาลัยการดนตรีเร่งแก้ปัญหาเรื่องห้องและพื้นที่สาหรับการเรียน
การสอน การฝึกปฏิบัติ และการเก็บรักษาเครื่องดนตรี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
2) วิทยาลัยการดนตรีควรมีแผนพัฒนาหน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยทราบ
และร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาในลาดับต่อไป
3) วิ ทยาลั ย การดนตรี ค วรก าหนดตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ข องการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวิทยาลัยการดนตรีสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
4) ควรผลักดันและส่งเสริมให้คณาจารย์ก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง
5) เห็ นด้วยที่วิทยาลัยการดนตรีสนับสนุนและส่งเสริมให้ นิสิตไปฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
หรือบริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถิ่นในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเรียนรู้ทักษะในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
6) ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการบริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น และด าเนิ น กิ จ กรรม
อย่างต่อเนื่อง และควรจัดกิจกรรมหรือบริการวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี
มากขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาฯ นี้ด้วย
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7) ควรมี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น โครงการต่ างๆ ของวิท ยาลั ยการดนตรี อย่ างจริงจัง ว่า ได้
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
8) ควรผลักดันการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก เนื่องจากเป็นหลักสูตรความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตร Champion
9) การจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาชีพดนตรีบ้านสมเด็จฯ” “BANSOMDEJ MUSIC CENTER”
ควรดาเนินการให้เป็นศูนย์บริการวิชาการสู่ชุมชนควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้ และผลิตผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านดนตรีไปด้วย
10) ควรมีการติดตามผลการมีงานทาของบัณฑิตอย่างจริงจัง
11) คณาจารย์ควรให้ความสาคัญในการนิเทศนิสิตที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชี พ และรับฟัง
ผลย้อนกลับจากโรงเรียนเรื่องคุณภาพของนิสิต มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มคุณภาพของนิสิต
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ
ขอให้วิทยาลัยการดนตรี รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
5.3 การตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยโรงเรียนสาธิตฯ ได้นาเสนอการดาเนินงานรวมทั้งปัญหา
และอุปสรรค ดังนี้
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและพัฒ นาห้ องเรียนพิเศษ ได้แก่ หลักสู ตร IEP (Intensive English Program) ในระดับประถม
ศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา
2) พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็น
คนดี คนเก่ง และเป็นสุข
3) พั ฒ นาโรงเรี ย นให้ เป็ น ศู น ย์ ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู และเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ การทาง
การศึกษาของคณะครุศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
4) การจัดอันดับโรงเรียนจากผลการสอบ O-NET
(1) ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 69.80
คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา 59.92
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 61.18
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 63.63
คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 54.13
(2) ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 55.44

๑๒

คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา 58.49
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 45.84
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 43.37
คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 41.58
(3) ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 60.58
คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา 39.66
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 38.10
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 29.96
คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 33.98
5) ผลงานนักเรียนระดับชาติ
(1) ผลการสอบ O-NET ของนั กเรียนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ได้ คะแนนสอบวิช า
คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จานวน 4 คน
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ลิลิตกานต์พจน์
เด็กหญิงวรรณอนงค์ พรพลามัย
เด็กหญิงภัคจิรา ชินธนรัตน์
เด็กชายภัคพล เมลืองนนท์
(2) การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ THE MALL-VS.BADMINTON OPEN 2017
ระหว่างวันที่ 16 – 20 เมษายน พ.ศ.2560
เด็กหญิงเบญญาภา เอี่ยมสอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับ
รางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภทหญิ ง เดี่ ย ว รุ่ น อายุ ไม่ เกิ น 17 ปี และรางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
6) โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดาเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ และ
สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน เพื่อนาข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ ในลาดับต่อไป
7) โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดาเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโครงการสังเกตการสอน
โดยมี นิ สิ ตที่ มาฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ จ านวน 22 คน และมี อาจารย์ที่ มาช่ วยสอนและปฏิ บั ติ งานวิ จั ย
จานวน 10 คน
8) โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดาเนินโครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
โครงการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
โครงการเรียนภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
9) โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดาเนินโครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐานต่างประเทศ (Oxford Online Placement Test)
10) โรงเรี ย นสาธิตฯ ได้ ด าเนิ นการจั ดการเรียนรู้ และส่ งเสริมให้ นั กเรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองโดยใช้ห้องเรียน IPAD
11) โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดาเนินการเปิดสอนภาษาเพื่อนบ้าน เช่น ภาษามลายู ภาษาเขมร และ
ภาษาจีน ให้ แก่นั กเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้บุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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12) โรงเรี ย นสาธิตฯ ได้ ด าเนิ นการจั ดโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อสร้ างนวั ตกรรม
การเรียนการสอน โดยมีเป้ าหมายอบรมบุ คลากรของโรงเรียนให้ สามารถนาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน และพัฒ นาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านการเรียนรู้ เพื่อให้ สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
13) โรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด โครงการ OPEN HOUSE เปิ ด โลกวิ ช าการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนประถม และโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ และเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวิชาการและอื่นๆ ของโรงเรียน
14) โรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ านวิ ท ยาศาสตร์ (ROBOT)
เนื่องจากโรงเรียนมีบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจในด้านการพัฒนาการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ และ
เป็นโครงการที่โรงเรียนเคยได้รับรางวัล ดังนั้น โรงเรียนสาธิตจึงมุ่งสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
15) โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดาเนินโครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEM EDUCATION
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการบูรณาการในรายวิชาต่างๆ
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) งบบารุงการศึกษามีจานวนจากัด ขณะที่ค่าตอบแทนครูที่จ้างด้วยเงินงบประมาณบารุง
การศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ทาให้เหลือเงินงบประมาณบารุงการศึกษาที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักเรียนมีจานวนน้อยลง หากมหาวิทยาลัยบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณบารุงการศึกษา)
ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ก็จะทาให้โรงเรียนสาธิตฯ สามารถบริหารจัดการได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
2) โรงเรียนสาธิตฯ ยังขาดนิสิตที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ
3) คณาจารย์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน แม้จะได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ
ให้มาช่วยปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตฯ แล้ว แต่ด้วยปัจจัยหลายประการจึงทาให้ ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) โรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการสร้า งความรู้ ความเข้ าใจการใช้ ระเบี ย บ
การบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้แก่บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2) การจั ด อั น ดั บ โรงเรี ย นจากผลการสอบ O-NET มี ผ ลต่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ โรงเรีย น
หากโรงเรียนสาธิตฯ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
ต่างๆ กาหนดได้ โดยไม่กระทบกับงบประมาณที่มอี ยู่ โรงเรียนสาธิตฯ ก็ควรดาเนินการอย่างจริงจัง
3) การจัดทาแผนกลยุทธ์รว่ มกับมหาวิทยาลัย ควรกาหนดตัวชี้วัดที่โรงเรียนสาธิตฯ สามารถ
ดาเนิน การได้ และบ่งบอกตัวตนของโรงเรียนสาธิตได้อย่างแท้จริง เพื่อมุ่งไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถติดอันดับของการจัดอันดับโรงเรียนได้ในที่สุด กล่าวคือ หากมีตัวชี้วัดใดที่โรงเรียน
สาธิตฯ ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ควรพิจารณาตัวชี้วัดนี้
ว่ามีความเหมาะสมกับการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ หรือไม่ เพราะโดยหลักการของตัวชี้วัดที่กาหนดนั้น
จะต้องเป็นประโยชน์หรือชี้ทางในการพัฒนาของโรงเรียนสาธิตฯ ได้ด้วย
4) ตามแผนกลยุ ทธ์โรงเรียนสาธิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้กาหนดแนวทาง
การดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ ไว้ว่า “พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นโรงเรี ยนต้นแบบการจัดการเรียนรู้

๑๔

เพื่อพัฒนาให้นั กเรียนเป็ นคนดี คนเก่ง และเป็นสุข ” จากข้อมูลที่นาเสนอยังไม่ปรากฏในตัวชี้วัดของการเป็น
โรงเรียนต้นแบบ หากโรงเรียนสาธิตฯ นากระบวนการการวิจัยในชั้นเรียน หรือการนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใน
การจั ดการเรียนการสอน หรือ มี นิ ยามศัพท์ของคาว่า “โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ” ไว้ อย่างชัดเจน
ก็ควรกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ ว่าขณะนี้ได้พัฒนาไปถึงการเป็น
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แล้วหรือยัง
5) มหาวิท ยาลั ยควรให้ ความส าคั ญ กั บ การคั ดเลื อกนิ สิ ตที่ มาฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พครู
ในโรงเรียนสาธิตฯ
6) ควรมี แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ยนสาธิต ฯ ให้ ได้ มาตรฐาน และจั ดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ แก่นักเรียน และส่งเสริมการทางานในอนาคต
ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
7) สนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตฯ ผลักดันศักยภาพทางด้านกีฬาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 และขอให้ โ รงเรี ย นสาธิ ต ฯ รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.1 ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 8/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2560 และตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักคอมพิวเตอร์ และสานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ในวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 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

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

