
๑ 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 9/๒๕๕9 
วันศุกร์ท่ี 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   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 8/2559  
  เลขานุการฯ น า เสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม  ครั้ งที่  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”   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของผลการตรวจติดตามประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (คณะมนุษยศาสตร์ฯ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียน
สาธิต)  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและ                
ตรวจติดตามประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิต ในวันพุธที่ 9 
กันยายน พ.ศ.2558 โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิต ได้น าเสนอปัญหา               
การด าเนินการพัฒนาและแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งรับฟงัขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการฯ รายละเอียด
ตามเอกสารสรุปดังแนบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิต 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 5.1 การประชุมและตรวจติดตามการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2559  
         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ ประชุมและ
ตรวจติดตามประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณบดี รองคณบดี และผู้บริหาร
คณะฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการ ได้
ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี ้
  ๑) รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านหลักสูตร                 
การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต 
   (๑) ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน     
   (๒) รับผิดชอบหลักในนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามการประพฤติทจุรติคิดมิชอบ 
(ปปช.)  
   (3) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน และครอบคลุมอัตลักษณ์ของคณะในด้าน “เชี่ยวชาญในศาสตร์ 
ศิลป์ภาษา” 
   (4) ให้ความส าคญักบัเครอืขา่ยศษิย์เก่า โดยการจัดโครงการสานสมัพันธก์ับศิษย์เก่า
อย่างต่อเนื่อง รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งได้จัดสรรส าหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน 
   (5) ริเริ่มโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ 
   (6) สนับสนุน ส่งเสริมการศกึษาต่อในระดับปริญญาเอกของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
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   (7) จัดโครงการกระตุ้น เร่งรัดการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
   (8) จัดท าวารสารวิชาการชื่อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เพื่อให้สามารถอยู่
ในฐานข้อมูล TCI  
   (9) การมอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่                      
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมอบโล่พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในทุกๆ ช่องทาง                     
เพื่อประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  
  2) ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   (1) คณาจารย์ในคณะได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในระดับชาติ 
   (2) คณาจารย์ในคณะมีความโดดเด่นในการผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์หลาย
ประเภท 
   (3) มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
   (4) สนับสนุนงบประมาณในการท าการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย                       
งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้า                   
ในระดับคณะ 

(5) มีงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยในระดับคณะ และได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและผลิตนักวิจัย 

(6) มีการจัดโครงการให้ความรู้หรือเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ               
ในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ 

(7) มีสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ซึ่งสามารถผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์                       
สู่การพัฒนาท้องถิน่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสาขาวิชานาฏยศิลป์ที่ผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติได้ 
   (8) มีผู้แทนคณะเป็นคณะกรรมการยกร่าง “มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรม             
การวิจัยในคน(มคจค.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  
   (9) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย                     
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
  3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
   (๑) มีการจัดท าข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันกับหน่วยงานเมื่อมีการลงพื้นที่
ชุมชนเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หรือองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นการลงนามความร่วมมือกัน                       
ในการบริการทางวิชาการและเชื่อมโยงไปถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ                      
ในการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว 
   (๒) มีบริการวชิาการแกส่ังคมแบบสรา้งรายได้ คือโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งเปน็
โครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป  
   (3) มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทั้งประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณรายได้ (บ.กศ.) ท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
   (4) มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นวิทยากรในการให้บริการวิชาการ                     
แก่สังคมในทกุสาขาวชิา และคณาจารย์ให้ความร่วมมือในการร่วมบริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน รวมทั้งมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานิสิตต่อไป 
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   (5) มีรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างหลากหลาย อาทิ การอนุญาต                 
ให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของคณะ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา การให้การอบรม                   
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามหรือเพื่อชี้น าสังคม เป็นต้น  
   (6) การบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะเกิดผลผลิตแก่สังคมอย่างชัดเจน                
เป็นรูปธรรม ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์แก่บุคลากรในพื้นที่บริการ 
  4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
   (1) หอศิลป์ (Arts Gallery) ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศลิป์ เป็นห้องนิทรรศการทางศลิปกรรมแบบหมุนเวยีน  ส าหรับแสดงผลงานของคณาจารย์และ
นิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ตระหนักถึงศักยภาพของคณาจารย์และนิสิต
นักศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งสามารถต่อยอดขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้  
   (๒) คณะมีการด าเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์และ
การศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและจีน  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการคือ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและผลงาน
สร้างสรรคส์ูร่ะดับนานาชาติ การสร้างเครอืขา่ยแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรม การลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน และการเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 
   (3) คณะมีสาขาวิชาที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลาย
สาขาวิชา อาทิ สาขาวิชานาฎยศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และ สาขาวิชาภาษาไทย ท าให้สามารถ
ด าเนินโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับในสังคม  
   (4) คณะมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ด้านนาฏยศิลป์ และ ศิลปกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้  
   (5) สาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้รับเชิญให้แสดงในวาระโอกาสที่หลากหลาย ทั้งภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน ทั้งในงานวิชาการและงานสงัสรรค์ ทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล สร้างชื่อเสียง
ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
   (6) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์มีหอศิลป์ (Arts Gallery) ส าหรับเป็นแหล่ง
เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะส าหรับอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ   
   (7) สาขาวิชาภาษาไทยมีชมรมวรรณศิลป์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน
การแสดงเพลงพื้นบ้านของไทย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหนึ่ง ชมรมดังกล่าวมี
โอกาสเผยแพร่การแสดงสู่สาธารณะตามวาระและโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ 
  5) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   (1) คณะมีการจัดท าเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของคณะ              
ชื่อ “HU-SO NEWS” เป็นการประมวลภาพและรายงานผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมฉบับย่อ และ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของคณะอย่างสม่ าเสมอ ข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น
เสมือนเอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในคณะ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าว
ยังได้รับการจัดเก็บไว้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของคณะด้วย ท าให้สะดวกต่อการสืบค้นและ
อ้างอิงในโอกาสต่างๆ ได้ 
   (2) คณะมีการจัดประชุมเพื่อการสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากร
สายสอนและสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (กบค.) เดือนละ 1 
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ครั้ง การประชมุคณาจารย์ทั้งคณะภาคเรียนละอย่างน้อย 2 ครั้ง และมีการประชุมสัญจรไปในแต่ละสาขาวิชา
เพื่อแจ้งนโยบายส าคัญให้สาขาวิชาทราบตามบริบทของสาขาวิชา   
   (๓) คณะมีการด าเนินโครงการทั้งด้านการเสริมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพและ
การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแก่คณาจารย์และบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
   (4) คณะมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเป้าประสงค์ และตัวบ่งชี้อย่าง
เป็นรูปธรรม และสามารถด าเนินการเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดได้  
   (5) คณะมีให้นโยบายการบริหารงบประมาณแบบการกระจายอ านาจลงสู่สาขาวิชา
อย่างทั่วถึง สาขาวิชาสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างเป็นเอกเทศและมีความคล่องตัว และมี
ระบบการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ 
การแจ้งในที่ประชมุ  การส่งหนังสอืเร่งรดัการใชจ้่ายงบประมาณ รายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ  
   (6) คณะมีการด าเนินโครงการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย มีการถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย  
   (7) คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
กระบวนการประกันคุณภาพทั้งระบบ คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ คณะได้น าข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา มาด าเนินการและพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ จนสามารถมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นแบบก้าวกระโดดในปีปัจจุบัน 

  6) ปัญหาท่ีพบ 
   (1) ด้านนโยบายการตั้งหน่วยงานใหม่หรือการควบรวมหน่วยงาน  
   (๒) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่ควรพิจารณาปรับปรุงใหม่ 
   (3) ด้านนโยบายการพัฒนาหลักสูตร 
   (4) ด้านนโยบายการใช้อาคารสถานที่ และการปรับภูมิทัศน์ 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (๑) ความสามัคคีในหมู่คณะและองค์กรมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ และเป็นการ
พัฒนาในลักษณะก้าวกระโดด                  
  (2) ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการปรับวิธี           
การสอนให้นิสิตได้รู้จักคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
  (3) การจัดการเรียนการสอนจะใช้รูปแบบใดต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชานั้น                   
และต้องเป็นการเรียนแบบ Learning by Doing 
  (4) นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาในปัจจุบันเน้นการเป็นอาจารย์ ๔.๐ คือต้องมีความรู้
ในศาสตร์นั้น และต้องสร้างนวัตกรรม 
  (5) มหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงและด้วยเหตุปัจจัยที่จ านวนนิสิตนักศึกษา
ลดลง ในอนาคตจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนลดขนาดลง มหาวิทยาลัยเอกชนจะปิดตัว มหาวิทยาลัย
ที่มีชื่ออยู่ในการจัดอันดับกลุ่มใหญ่จะอยู่ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงต้องมีจุดเด่น และ
ติดตามข้อมูลข่าวสารของโลก เพื่อน ามาถ่ายทอดให้แก่นิสิตนักศึกษา 
  (6) มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนปัจจุบันจะอยู่ได้ด้วยคุณภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์                 
ต้องมุ่งเน้นการสร้างความรูใ้หม่ สร้างนวัตกรรมใหม่ขึน้มาใช้ และดึงดูดให้คนอื่นเอาไปใช้จึงจะประสบความส าเร็จ 
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  (7) สถาบันอุดมศึกษาในอนาคต จะต้องสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพสูง ต้องสร้างอาจารย์ ๔.๐ 
และสร้างบัณฑิต ๔.๐ ให้ได ้ 
  (8) ควรพัฒนาการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่  อยู่ที่ใดก็สามารถเรียนได้ผ่านการเรียน
ออนไลน์หรือการเรียนด้วยตนเอง 
  (9) ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและด าเนินการทั้งระบบ            
โดยจัดให้เป็นวาระของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าสูงและต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  (10) ควรให้ความส าคัญเรื่องการประเมินผลโครงการ เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษควร
ติดตามว่าโครงการอบรมนั้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด นิสิตนักศึกษามีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้
จริงหรือไม่  
  (11) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ตรงสาขาวิชาที่สอน รวมทั้ง
การจัดท าผลงานวิชาการด้วย    
  (12) ควรสร้างผลงานวิจัยของอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการ                     
ของท้องถิ่น ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยควรมุ่งไปที่นิสิตนักศึกษา 
  (13) มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ควรมุ่งผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว ต้องมีหน้าที่วิจัยและช่วย
พัฒนาท้องถิ่นด้วย  
  (14) ควรวิเคราะห์สาขาวิชาที่เปิดสอนให้สอดคล้องและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน    
และการพัฒนาประเทศ 
  (15) ควรจัดท าโครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                    
โดยบูรณาการระหว่างคณะ และจัดท าเป็นโครงการใหญ่ที่มีผลในการแก้ไขปัญหาได้จริง และมีการติดตาม                
การด าเนินงาน  
  (16) ควรจัดท าห้องเรียนให้เป็น  Community of inquiry ให้ครูท าหน้าที่ Facilitator 
ห้องเรียนจะเป็น  Facilitator of inquiry เกิด project based คือ flip classroom เริ่มต้นด้วยการน าปัญหา
เข้าไปแทนการสอนจากต าราและให้หาค าตอบโดยการแบ่งกลุ่มท าเป็น Problem based learning                   
ที่ได้ผล  
  (17) ควรพัฒนาหลักสูตรที่มีความพิเศษและแตกต่าง เน้นการหารายได้ของมหาวิทยาลัย       
โดยด าเนินการให้เป็นระบบทั้งมหาวิทยาลัย  

มติท่ีประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  

 5.2 การประชุมและตรวจติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2559  
         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและ
ตรวจติดตามประเมินผลงานของวิทยาลัยการดนตรี โดยมีคณบดี รองคณบดี และผู้บริหารคณะฯ ให้การ
ต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการ ได้ข้อสรุปประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
  ๑) รายงานผลการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี 
   (1) วิทยาลัยการดนตรีมีหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
   (2) อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
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   (3) วิทยาลัยการดนตรีมีหลักสูตรและแขนงวิชาเอกที่ใช้ เกณฑ์มาตรฐานของ 
International Society of Music Education 
   (4) วิทยาลัยการดนตรีมีนโยบายใช้หลักการของ STEM+ARTS =STEAM ที่เน้นถึง
วิชาชีพด้านดนตรีและการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการสอนเข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนมีแขนงวิชาเอก
ทางเลือกในการเรียนที่มากขึ้น สามารถสร้างงานด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การบริการของประเทศ 
   (5) จัดการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และSocial Media 
   (6) จัดกิจกรรมด้านดนตรีตามกระแสสังคม และส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
   (7) จัดการสร้างงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างการศึกษา โดยการจัดตั้ง 
ศูนย์บริการทางดนตรีครบวงจร 
   (8) จัดให้มีรายวิชาทีส่อนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน 
การสอนและในการสื่อสาร 
   (9) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated 
Learning : WIL) 
    (10) ปัจจุบันมีจ านวนนิสตินักศกึษาน้อยลง แต่ยังสามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้ามา
ได้ และจ านวนผู้เรียนด้านดนตรีไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

   (11) นิสิตที่เข้ามาเรียนไม่ได้ตั้งใจจะเรียนต่อจริงจัง แต่พอเห็นขั้นตอนกระบวนการ
จึงเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น 

   (12) งบประมาณส่วนใหญ่ งบแผ่นดินอยู่ที่ภาคดนตรีตะวันตก เงินบ ารุงการศึกษา
ท าให้ภาคดนตรีตะวันตกมีรายได้ค่อนข้างเยอะ เงินคงคลังขณะนี้ก าลังด าเนินการใช้จ่ายปรับปรุงอาคารห้อง
แสดงดนตรีที่ได้มาตรฐาน 

   (13) ด้านหลักสูตร ปัจจุบันมี ๓ หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ได้แก่ 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก และสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ  และระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร มีการ
พัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาของคณะครุศาสตร์ไปพร้อมกันดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจะมี ๔ หลักสูตร 

   (14) พัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาดนตรีไทย ดนตรีศึกษา ดนตรี
ตะวันตก พัฒนาวิชาแกนเป็นพื้นฐานวิทยาลัย มีการบูรณาการร่วมกันใช้ในการจัดการศึกษาทั้ง ๔ หลักสูตร 
ขณะนี้ถึงขั้นตอนการวิพากษ์ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข และอยู่ในการกลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ของมหาวิทยาลัยและผ่านขั้นตอนในล าดับต่อไป 

   (15) งานวิจัย ได้ผลักดันให้อาจารย์ทั้งหมดได้ท างานวิจัยในรูปแบบใหม่ที่เป็น
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการแต่งเพลง และผลักดันให้อาจารย์ท างานวิจัยทุกรูปแบบที่อาจารย์
ถนัด  
   (16) การบริการวิชาการสู่สังคม ทั้งการให้บริการในเชิงความรู้ การฝึกอบรม และ
การอบรมครูผู้สอนดนตรีทั้งระดับมัธยมและประถมโดยสร้างเครือข่ายในจังหวัดต่างๆ และจัดอบรมทักษะ              
การปฏิบัติวงบิ๊กแบนด์และจัดค่ายอาสา 

  (17) ด้านศิลปวฒันธรรม สนับสนุนวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและภายนอก ส่วนใหญ่
บรรเลงดนตรีไทยในรูปแบบต่างๆ ทั้งอนุรักษ์และร่วมสมัย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีโครงการท า
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายเดน ได้ด าเนินการแล้วที่เชียงราย กาญจนบุรี และก าลังเริ่มที่จังหวัดตาก 



๘ 

 

  (18) การเพิ่มสมรรถนะการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั ให้อาจารย์มีส่วนรว่มในการ
แสดงความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม รวมถึงการประเมินความดีความชอบโดยใช้
ระบบสังคมมิติ 

ปัญหาท่ีพบ 

 (1) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่มีการใช้งานหลากหลาย 
  (2) ปัญหาเรื่องลิฟต์ อาคารที่ใช้อยู่มีปัญหาเรื่องลิฟต์ขนส่งเครื่องดนตรี มหาวิทยาลัยให้น า
ของมีน้ าหนักมากไว้ด้านล่าง จึงยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้ครบถ้วนจริง 

  (3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนไม่เพียงพอ และอัตราส่วนของจ านวนอาจารย์กับนิสิต
นักศึกษายังไม่เพียงพอ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) ห้องซ้อมดนตรีของวิทยาลัยการดนตรี ควรอยู่บริเวณชั้น ๑ เพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย  

  (2) ควรวางแผนผลักดันเพื่อให้ได้อาคารที่เป็นเอกเทศของวิทยาลัยการดนตรี เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อม การแสดง และพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล 
  (3) ควรวางแผนการให้บริการวิชาการกับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ 
  (4) ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าให้เพียงพอกับจ านวนนิสิตนักศึกษา 

  (5) ควรให้วิทยาลัยการดนตรีเติบโตขึ้นอย่างพอเหมาะจ านวนนิสิตนักศึกษาที่รับได้ และใช้
ศักยภาพให้เต็มประสิทธิภาพ 

มติท่ีประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  

 5.3 การประชุมและตรวจติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2559  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและ
ตรวจติดตามประเมินผลงานของโรงเรียนสาธิต โดยมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การ
ต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการ ได้ข้อสรุปประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
  ๑) รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต 
   (1) โรงเรียนสาธิตได้จัดประชุมเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนซึ่งสอดคล้อง                
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มีการจัดท าหลักสูตรพิเศษ
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   (2) การจัดการเรียนรู้ ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยการดนตรีให้มาสอนกับ
โรงเรียนสาธิต 
   (3) เร่งรัดการเบิกจ่าย ผู้ปกครองรายใดไม่เบิกจะขอความอนุเคราะห์ให้สละสิทธิ์
แล้วโรงเรียนสามารถน าเงินที่เหลือมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
   (4) การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โรงเรียนขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในแต่ละ
คณะมาช่วยสอน เช่น คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันขงจื้อ 



๙ 

 

   (5) บุคลากรมีความก้าวหน้าสามารถส่งผลงานทางวิชาการได้ ได้รับการขึ้นเงินเดือน  
ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
   (6) มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
และมหาวิทยาลัย แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และออกไปแนะแนวการศึกษาต่อกับโรงเรียนใกล้เคียง 
   (7) โรงเรียนสาธิตปรับโครงสร้างการบริหารใหม่  โดยมีผู้อ านวยการคนเดียว ท าให้
การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง บุคลากรมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น                  
ครูปฐมวัยได้รับการบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลัยทั้งหมด นอกจากนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้เปิด
การสอนในหลักสูตรพิเศษ (IEP) ในระดับประถมศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ 
(Gifted) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา 
   (8) โรงเรียนสาธิตจัดโครงการเรียนพิเศษทุกภาคเรียน และน ารายได้เข้า
มหาวิทยาลัยร้อยละ ๒๐ ทุกโครงการ 
  2) ปัญหาท่ีพบ 
   (1) การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินล่าช้าและมีเงินเหลือพอประมาณเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน นักเรียน
หลายคนไม่ใช้สิทธิ์ 
   (2) โรงเรียนสาธิตมีพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) จ านวน ๒๑ คน ท าให้
โรงเรียนต้องรับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนที่จ่ายด้วยเงินบ ารุงการศึกษาของโรงเรียน และมีการปรับขึ้นเงินเดือน
ทุกปี ท าให้งบประมาณที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนน้อยลง   

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

  (๑) โรงเรียนสาธิตต้องเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเผยแพร่ นวัตกรรมการเรียน              
การสอนและการบริหารจัดการที่เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่น  
  (2) ควรน าวิธีการเรียนการสอนแบบ ๔.๐ มาใช้เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับโรงเรียนสาธิต 
ต้องมุ่งสร้างคน 4.0 ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ 
  (3) คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ควรติดตามวิธีการสอนใหม่ๆ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง เริ่มต้นจากปัญหา หาข้อมูล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนในชั้นเรียน เพื่อท าให้
เกิดการเรียนรู้มากกว่าการแนะน า เน้นการสอนให้ทดลอง และสามารถเขียนเป็นผลงานวิจัยได้ 
  (4) ควรตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนสาธิตเข้าสู่การจัดอันดับ Top 50 ของโรงเรียนมัธยม               
ทั่วประเทศ และจัดท าแผนเพื่อให้เป้าหมายส าเร็จผล เพื่อเกิดผลแก่ผู้เรียนและเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  (5) การสอนเสริมนอกเวลาเรียนต้องมีการควบคุมให้มีความเหมาะสม 
  (6) ควรไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มชีื่อเสียง เพื่อน ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนสาธิต 
  (7) ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกเด่นๆ ของ
โรงเรียน นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอน  

มติท่ีประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559   

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมและตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 



๑๐ 

 

  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประประจ าปีงบประมาณเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยและตรวจเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 26 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 


