
๑ 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕9 
วันจันทร์ท่ี 26 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   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. อาจารย์อภิญญา   หนูม ี ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
1. นางสาวกัลยธ์มน   ภัคเวทพสิษิฐ ์ เจ้าหนา้ที่การประชมุ 
2. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหนา้ที่การประชมุ 

3. นางสาวสุนิสา   รีรานนท์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางกมลทิพย์   เชื้องาม ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2559 
 ไม่มี      

มติท่ีประชุม ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559  

 



๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ)  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและ                
ตรวจติดตามประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักวเิทศสัมพนัธฯ์ 
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ และส านัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ ได้น าเสนอปัญหาการด าเนินการพัฒนาและแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการฯ รายละเอียดตามเอกสารสรุปดังแนบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 5.1 การประชุมและตรวจติดตามการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2559  
         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ ประชุมและ
ตรวจติดตามประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณบดี รองคณบดี และผู้บริหาร
คณะฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการ                  
ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี ้
  ๑) รายงานผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   (๑) การด าเนินงานเน้นด้านวิชาการ งานวิจัย การเรียนการสอนที่สอดรับการวิจัย                
และมทีุนสนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษาท างานร่วมกัน  

  (๒) การให้ความส าคัญกับเครื่องมือและความเป็นมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ  
   (3) การบริการวิชาการมีทั้งแบบให้เปล่าและเพื่อหารายได้ เน้นผลงานที่ตอบสนอง
ความต้องการของชมุชน โดยเฉพาะนวัตกรรมใหม ่และการด าเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
ศิลปวัฒนธรรม 

  (4) การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ท างานในรูปแบบการ
สนับสนุน งานวิจัยของคณาจารย์เป็นเชิงวิชาการและจะต้องได้รับการพัฒนาในเชิงการค้า มีหน่วยงาน SME 
รองรับการค้า และผลก าไรที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่ระบบรายได้   

  (5) การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีเป้าหมายที่ SME โดยรายได้ 90
เปอร์เซ็นต์ เกิดจาก SME และ 10 เปอร์เซ็นต์ที่เกิดจากบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งคณะให้การสนับสนุนโดยใช้
งบประมาณของศูนย์วิทยาศาสตร์  

  (6) การด าเนินการจัดตั้งภาควิชาใหม่ จากเดิมมี 2 ภาควิชา เพิ่มเป็น 7 ภาควิชา 
โดยการปรับเอาหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันเข้าไปอยู่ในภาควิชาเดียวกัน ประกอบด้วย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 



๓ 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
   (7) การจัดให้มีศนูย์วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ท าหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติ
งานวิจัยกลาง และปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการ ๓ ห้อง คือ ห้อง scanning electron ห้องหอดูดาว และห้อง
พลังงานทดแทน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท างานวิจัยเรื่องต่างๆ 

  (8) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา ทั้งในเรื่องของสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ และร่างกาย รวมทั้งคุณธรรมจรยิธรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง ๕ ด้าน  ได้แก่  คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะระหว่างบุคคลและ                        
ความรับผิดชอบ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา 

  (9) การจัดระบบและกลไกเรื่องของการบริหารจัดการงานวิจัย ระบบการสืบค้นข้อมูล 

   (10) การกระตุ้นให้คณาจารย์ร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัยและน าตีพิมพ์เผยแพร่               
โดยสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

  (11) การกระตุ้นให้คณาจารย์ท าผลงานวิจัยมากขึ้น การยกย่องคณาจารย์ทีมี
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมเพื่อผลักดันให้อาจารย์มีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น  

   (12) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมไปสู่การเรียนรู้ โดยการส ารวจความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และจัดท าโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

  (13) การบริหารจัดการคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการเรื่อง              
แผนกลยุทธ์ การจัดทบทวนและวิพากษ์แผนกลยุทธ์ 

  (14) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยเน้นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและเป็น
ที่ต้องการของสังคม  

  (15) การปรับปรุงและพัฒนาการสอน และการจัดการการเรียนการสอนแบบ        
บูรณาการการเรียนกับการท างาน 

  (16) การก ากบัมาตรฐานการศึกษาตามพันธกิจหลกัและการทบทวนการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 

  (17) การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  
  (18) การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ และงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษาสามารถเบิกจ่ายได ้๖๕ เปอร์เซ็นต์  

 2) ปัญหาท่ีพบ 
   (1) งบประมาณลงทุน ในส่วนของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีการปรับลดวงเงิน                  
ท าให้ต้องเพิ่มขั้นตอนในการด าเนินการ ท าให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึน้ แต่สามารถแก้ไขโดยจัดการประชมุติดตามผล
การด าเนินงานทุกปี   
   (2) การอนุมัติงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษางวดที่ ๑ ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน
ส่งผลให้การอนุมัติเงินงวดที่  ๒ เหลือเวลาให้ด าเนินการน้อย  
   (3) ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และงบประมาณ
สนับสนุนทุนวิจัยยังได้รับไม่เพียงพอ      



๔ 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (๑) ควรแก้ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณที่ด าเนินการล่าช้า โดยเบิกจ่ายงบประมาณให้ทัน
อย่างน้อย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
  (2) การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จ าเป็นต้องใช้ LAB และมีเครื่องมือ
ต่างๆ ที่ครบถ้วนและทันสมัย 

  (3) ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated leaning (WIL)                    
เมื่อจบแล้วจะมีงานท า ไดป้ระสบการณ์และรู้จักกับนายจ้างในอนาคต  
  (4) ควรจัดห้องเรียนให้เป็น Community of inquiry เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และ                    
น าประเด็นปัญหามาหารือกัน โดยมีค าถามให้ผู้เรียนหาค าตอบ 
  (5) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ควรเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น และช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียน              
การสอน มีโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือกับทุกสาขาวิชา ทุกคณะ เพื่อจัดท างานวิจัยที่สามารถช่วยพัฒนา
แก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถ่ิน พัฒนาครู และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  (6) คณะวิทยาศาสตร์ ควรท าวิจัยและหาผลผลิตสินค้าที่จะสามารถขายได้ทั่วโลกและ                 
มีรายได้เข้ามหาวิทยาลัยได้มาก เช่น สินค้าที่ผลิตและจ าหน่ายดีที่สุดขณะนี้คือ ถั่งเช่า    
  (7) ควรจัดอบรมและสร้างความคดิของคณาจารย์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ และขยายผลไปสู่นิสิต
นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง  
  (8) คุณภาพของมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นจากคุณภาพของนิสิตนักศึกษา เป้าหมายของ                  
การมีคุณภาพคือ จบแล้วต้องมีงานท า  
  (9) ควรท าวิจัยเรื่องข้อมูลผู้เรียนและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต อาทิ จ านวนนิสิต
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวนผู้มีงานท า จ านวนผู้ออกไปท างานในระหว่างเรียน เป็นต้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

 5.2 การประชุมและตรวจติดตามการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ท่ี 26 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9  
         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและ
ตรวจติดตามประเมินผลงานของส านักคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้อ านวยการส านัก และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
และเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหา
และข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
  ๑) รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงาน 
   (1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหาร
ส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละเดือนของแต่ละฝ่ายภายใน
ส านักคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้แทนนิสิตจากองค์การนิสิตนักศึกษาได้ร่วมประชุมและเสนอความเห็นในการประชุม
ประจ าเดือน 
   (2) ให้ค าแนะน าการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร 
(ERP : Enterprise Resource Planning) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS : Management 
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Information System) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสารแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตนักศึกษา 
  2) ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
   (1) ประสานงานการด าเนินงานการเชื่อมต่อระบบ ERP และ MIS โดยใช้เครือข่ายหลัก
ของมหาวิทยาลัย 
   (2) ติดตามตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   (3) ติดตั้งระบบบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการสืบค้นผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต Suriya Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการใช้งานส าหรับนิสิต
นักศึกษารวมถึงคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  3) ด้านระบบสารสนเทศ 
   (1) ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ ERP ระบบ MIS และระบบ                  
e-Document วางแผนการบ ารุงรักษาระบบ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออบรมการใช้งานระบบ
ต่างๆ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการเปิดใช้งานแล้วทุกระบบ 
  4) ด้านการบริการวิชาการไอซีที 
   (1) เผยแพร่ความรู้และข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในรูปแบบเว็บไซต์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ 
   (2) จัดให้มีโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดการ
บทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle และการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2” 
ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
  5) ด้านปฏิบัติการและบริการ 
   (1) พัฒนาระบบให้บริการคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการโดยการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ส าหรับบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้น 3 ห้อง จ านวน 176 เครื่อง 
   (2) เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
รวมถึงให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นเพิ่มเติมในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์  
  6) ด้านการบริการค าปรึกษาปัญหาและซ่อมบ ารุง 
   (1) ให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม รวมถึงให้ค าปรึกษาปัญหา
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และการใชง้านอินเตอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษา และบคุลากรภายในมหาวทิยาลัย โดยในช่วง
เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 ได้ด าเนินการไปแล้วจ านวนรวม 463 เครื่อง  

 7) ปัญหาท่ีพบ 

  (1) ส านักคอมพิวเตอร์มีบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรฝ่าย Network 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี  
 (1) ควรใช้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางในการบริการข้อมูลต่างๆ และควรแยกภารกิจ                  

ให้ชัดเจนว่า ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนหรือเป็นหน่วยงานวิชาการ   
 (2) ควรพิจารณาใหค้วามส าคญัเรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรเพื่อให้มีความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ  
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 (3) การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุมชน การแก้ปัญหาของ
ท้องถิ่นและสังคมให้เป็นรูปธรรม 

 (4) ควรใช้ AI : Artificial Intelligence ในการสร้างนวัตกรรม และน ามาใช้ในการสั่งงาน                 
การพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมใหม่ การปรับปรุงงานผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการ              
แก่ชุมชน  

มติท่ีประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  

 5.3 การประชุมและตรวจติดตามการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2559  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและ
ตรวจติดตามประเมินผลงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซี่ยน โดยมีผู้อ านวยการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการ                 
ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี ้
  ๑) รายงานผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซี่ยน 
   ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดโครงการกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ              
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานิสิตนักศึกษา เพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
พัฒนานิสิต/นักศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะภาษา และการสื่อสารเพื่อก้าวสู่สังคมอาเซียนและ
นานาชาติ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
   (1) โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยใน
การส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสและประสบการณ์จาก
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาและยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย                              
ในต่างประเทศ โดยในปีนี้ได้ส่งนิสิตนักศึกษาไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านรวม 10 แห่ง 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ จ านวนทั้งสิ้น 270 คน  
   (2) โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะ
ภาษาองักฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ผู้ได้รับการอบรมได้แสดงศักยภาพของตนเอง
และให้ความร่วมมอืกับวิทยากรและเพื่อนๆ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจและมีความสุข ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
   (3) โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารส าหรับบุคลากรภายนอก” 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ) กิจกรรมการดังกล่าวท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสารและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
   (4) โครงการ “อาเซียนสัญจร ปีการศึกษา 2558” เป็นการให้บริการวิชาการด้าน
ภาษาเพื่อนบ้านแก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 
   (5) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
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   (6) โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน 
“เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน ปีการศึกษา 2558”  
   (7) การด าเนินการจดัต้ังศนูย์ภาษาเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ส านักวเิทศสมัพนัธแ์ละ
เครือข่ายอาเซียน โดยได้รับงบประมาณการจัดอบรมภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดหาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของ
ภาษา เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย  
   (8) การส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปัจจุบันมีส่งไป
ประเทศฟิลิปปนิส์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน และก าลังด าเนินการวางแผนให้สาขาวิชาอื่นๆ เห็นประโยชน์
และช่วยส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาและพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

  (๑) ควรใช้ชื่อเดิม คือ ส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา จะท าให้บทบาทและหน้าที่ในการ
ด าเนินงานชัดเจน และในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียน ควรระบุไว้ในภาระหน้าที่ 
  (2) ควรจัดหาทุนสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาที่ไม่มีงบประมาณ และต้องการไปเรียนรู้ภาษา                 
ของประเทศเพื่อนบ้าน 
  (3) ผลการประเมิน ควรมีข้อมูลที่เป็นผลสัมฤทธิ์ เช่น Pre - test Post - test   
  (4) ผลการประเมิน ควรแสดงค่า S.D เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ว่าผู้เรียนสื่อสารได้หรือไม่ 
  (5) ควรมีการวัดผลสัมฤทธิ์ในการจัดอบรมภาษาเพื่อนบ้านว่าผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสาร
ภาษาเพื่อนบ้านได้มากน้อยเพียงใด มีการพัฒนาจากเดิมหรือไม่      
   

มติท่ีประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมและตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และการตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดีและส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  ในวันอังคารที่ 27 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

                                                                                                                                    

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


