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ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 30 
สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี ้
  หน้าที่  15 “ระเบียบวาระที่  5.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ                   
ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ มีความเห็นดังนี้  

(1) เพิ่ม ข้อ “5) ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน” 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 
พ.ศ.2559 โดยคณะคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

4.2 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้น าเสนอผลการด าเนินงาน
และรับฟังความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและ               
งานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโครงการบ้านพักรับรองฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการบ้านพักรับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                   
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 โดยโครงการบ้านพักรับรองฯ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟัง
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโครงการบ้านพักรับรองฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

สรุปเรื่อง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.
2560 โดยคณะครุศาสตร์ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี ้ 

 1. ผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   (1) คณะครุศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวนทั้งสิ้น 24,458,593 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 
49,129,660 บาท 
   (2) คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ.2560) คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
   (3) คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (ณ วันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ.2560) คิดเป็นร้อยละ 79.63 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
  2) การพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
   (1) จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตคณะครุศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม            
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR 
    (2) จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน            
ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ปีงบประมาณ 2560 
  3) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
   (1) กิจกรรมประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2559) 
   (2) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
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    (3) คณะครุศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารร่วมบรรยายพิเศษให้แก่นิสิตนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคณะ 
ตลอดจนประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ  
   (4) โครงการ“ปรับพื้นฐานพัฒนาทักษะชีวิตสู่เส้นทางนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต”  
   (5) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
   (6) สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560  
   (7) โครงการการเรียนรู้ร่วมกันสานสัมพันธ์น้องพี่พัฒนาทักษะการถ่ายภาพและ   
ผลิตสื่อนวัตกรรมฯ เพื่อเสริมทักษะเทคนิคการถ่ายภาพให้แก่นิสิตและนิสิตสามารถสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม
ด้วยภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งฝึกฝนให้นิสิตรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  รับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม 
  6) การวิจัย โครงการครุศาสตร์สาร วารสารครุศาสตร์สารเป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
อาทิ การบริหารการศึกษา ภาษาและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การ
วัดผลและการประเมินผล ตลอดจนเป็นการน าเสนอองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยทางการ
ศึกษา บทความหรือข้อความเห็นต่างๆ 
  7) การบริการวิชาการสู่สังคม ครุศาสตร์ไดล้งนามความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด กทม. พัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
   (1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีสถาบัน              
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียน               
ในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 โรงเรียน และ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 โรงเรียน 
   (2) คณะครุศาสตร์ "MOU ด้านสะเต็มศึกษา" โครงการ Chevron Enjoy Science : 
สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต 
   (3) คณะครุศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในโรงเรียนขนาดเล็ก 
    (4) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  (ฝ่ายวิชาการและ
บริการ คณะครุศาสตร์)  
   (5) โครงการศิลปกรรมบ าบัด (สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์) 
    (6) โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) กิจกรรม "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education" 
   (8) กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครู  
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 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  1) ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เช่น โครงการครูคืนถ่ิน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสอบ
บรรจุครูคืนถ่ิน และรายงานผลกลับมามหาวิทยาลัยว่า มีบางส่วนที่ไม่สามารถบรรจุได้เนื่องจากผลคะแนน
ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์  
  2) อาจารย์ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ ซึ่งมีเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยต้องผ่าน
การทดสอบภาษาอังกฤษ ปีที่ผ่านมาให้ระยะเวลา 1 ปี แต่ในรอบปัจจุบันไม่มีการอนุโลม ต้องมีใบแสดงผลการ
สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้น  

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังน้ี 
  1) คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรโดดเด่น ควรมีผู้รับผิดชอบติดตามภาวะการมีงานท าของนิสิต
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เช่น การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ท างานตรงสายหรือไม่ หรือการศึกษาต่อ โดยจัดท า
เป็นกราฟแสดงผลชัดเจนของแต่ละรุ่น เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเป็นผลการด าเนินงานของคณะ   เพื่อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
  2) ควรมีแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาอาจารย์ที่ย้ายสังกัดในการสอนวิชาเอก คณะที่สอน
วิชาเอกต้องค านึงว่า การสอนนิสิตครู ควรสอนให้แตกต่างจากนิสิตในคณะหลัก  
  3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรมีการติดตามการด าเนินงานของอาจารย์ที่ลงไปนิเทศการ
สอนของทุกสาขาวิชา  
  4) ควรให้ความส าคัญนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายบุคคล หากพบว่ามี
ข้อบกพร่องในด้านการสอน ควรด าเนินการแก้ไขก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา  
  5) ควรน าข้อมูลที่นักศึกษาได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มาพัฒนาตัวของ
นักศึกษาเองเพื่อการท างานในอนาคต   
  6) การจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ควร
ระบุหัวข้อให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยต้องการทราบข้อมูลอะไร และน าผลที่ได้มาพัฒนานักศึกษาและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อาจท าเป็นงานวิจัยในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยแบ่งเป็น
ด้านต่างๆ เพื่อให้ได้จุดแก้ไขในรอบต่อไป 
  7) ควรเน้นการเรียนการสอนสอนแบบใหม่ (Active Learning) คือกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  และเน้นปัญหาของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
  8) ควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความคิด                
อย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม  
  9) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์พัฒนาครู” ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง และควรมีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
  10) ควรมีจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณ และใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
  11) มหาวิทยาลัยควรเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ และนักศึกษา 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และขอให้
คณะครุศาสตร์รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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 5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐                
ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้น าเสนอการด าเนินงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) การรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถจ าแนกออกเป็น 7 ประเภท 
   (1) รับตรง (สอบคัดเลือก)  
   (2) พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT  
   (3) พิจารณาจากผลการเรียนดี   
   (4) พิจารณาจากความสามารถพิเศษ   
   (5) ระบบกลาง Admission  
   (6) โครงการทุนฯ ชายแดนภาคใต้   
   (7) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กับสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ 
  2) ผลการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 4,526 คน แบ่งเป็น  
   (1) จ านวนนิสิต (ภาคปกติ) รวมทั้งสิ้น ๔,๐๓๖ คน แบ่งเป็น คณะครุศาสตร์ จ านวน 
๓๔๙ คน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๑,๑๑๕ คน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
๑,๑๗๒ คน, คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๑,๑๙๙ คน และวิทยาลัยดนตรี จ านวน ๒๐๑ คน  
   (2) จ านวนนักศึกษา (ภาคพิเศษ) รวมทั้งสิ้น 490 คน แบ่งเป็น คณะครุศาสตร์    
จ านวน ๔๑ คน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๖๓ คน, คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๓๘๖ คน
ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยดนตรี ไม่มีการเปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 
  3) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ.
๒๕๖๐  

 มีหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อเปิดสอนในปี ๒๕๖๐ จ านวน ๖๒ หลักสูตร  
 ได้รับการรับรองแล้ว จ านวน ๒ หลักสูตร  
 หลักสูตรยังไม่ถึงวงรอบการพัฒนาหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร   

  4) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการประชุมระดับผู้บริหารส านัก ทุก ๑ สัปดาห์ 
การประชุมบุคลากรประจ าส านัก ทุก ๑ เดือน และมีการประชุมการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ร่วมกันแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
  ๕) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรประจ าส านัก             
อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ จากการ KM พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการศึกษา (MIS) และการเขียนหนังสือราชการ                  
จึงจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรประจ าส านักอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังด าเนินโครงการ 
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การจัดการความรู้ควบคู่ความพร้อมด้านสุขภาวะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของส านกัเพือ่ให้
บุคลากรสามารถตอบค าถามนิสิตนักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๖) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพส าหรบัคณาจารย ์
โดยจัดโครงการการเพิ่มคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
  ๗) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพส าหรับนิสิต
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

 ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยา              
การจัดการ เพื่อช้ีแจงข้อควรปฏิบัติตลอดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และ            
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน โดยบุคลากรประจ าส านัก                   
จะเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดให้นิสิตนักศึกษาทราบ 

 จัดกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “Click ให้  Clear ไม่ เพลียก่อนจบ”                           
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษา ช้ันปีที่ 3 – 4 เพื่อเตรียมตัวก่อนส าเร็จ
การศึกษา และแนวทางในการปฏิบัติส าหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนภาคเรียน
สุดท้าย ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560  

 จัดเสวนา เรื่อง “ก้าวแรกสู่สังเวียน” โดยกลุ่มเป้าหมายคือนิสิตนักศึกษา ช้ันปีที่     
1 – 3 เพื่อ ช้ีแจงวิธีการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน                     
การตรวจสอบค าร้องออนไลน์ และการตรวจสอบประวัติ เป็นต้น 

  ๘) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดช่องทางการสอบถามข้อมูลให้แก่นิสิตนักศึกษา
หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อ ผ่านทางระบบ Facebook โดยจัดท าเป็น ๒ เพจ คือ เพจส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และเพจงานรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ จากการเก็บข้อมูลพบว่าจ านวนผูก้ดถูกใจเพจ
มีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันการเผชิญหน้า เนื่องจากบางปัญหา ส านักฯ ไม่สามารถอนุญาต
ด้วยระเบียบ ระบบ หรือนโยบายต่างๆ การเพิ่มช่องทางบนสื่อออนไลน์ท าให้เจ้าหน้าที่มีระยะเวลาในการ
ประมวลค าตอบ ท าให้แก่นิสิตนักศึกษาเกิดความเข้าใจ และลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานได้ 
  ๙) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการปรับกระบวนการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยน าปัญหาที่พบจากปีที่แล้วมาพิจารณาและร่วมกันแก้ไขปัญหาในปีถัดไป เช่น 
การปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมรายงานตัวนิสิตนักศึกษาใหม ่การลดข้ันตอนและเพิม่ประสทิธิภาพการตรวจสอบ
ข้อมูลส าคัญของนิสิตนักศึกษาแรกเข้า 
  ๑๐) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาการแบบส ารวจความพึงพอใจ โดยมี
ค าถามปลายเปิดในทุกแบบส ารวจความพึงพอใจ และอ านวยความสะดวกในการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ
ด้วย QR code และประเมิน อีกทั้งยังน าข้อเสนอแนะจากนิสิตนักศึกษามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการ
ด าเนินงานของส านักอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๑) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสนับสนุนให้บุคลากรประจ าส านักพัฒนางานวิจัย
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๒) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการส่งผลการเรยีนลา่ช้า          
โดยมหาวิทยาลัยน าเรื่องการส่งผลการเรียนตามระยะเวลา เป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ 
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  ๑๓) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย           
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐาน
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑) การใช้ระบบ TCAS ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 
๒๕๖๑ 
  ๒) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการรอรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน ๖๐ หลักสูตร ท าให้การเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการศึกษา 
(MIS) เกิดความล่าช้า  
  ๓) สภาพแวดล้อมและความช ารุดของอาคารส านักงาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังน้ี 
  ๑)  เห็นด้วยที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ผลักดันและด าเนินการการจัดการ
ความรู้ (KM) ของหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของบุคลากรประจ าส านัก อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ และยังน า
ข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานของ
ส านักอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรท าหน้าที่เลขานุการของงานส่งเสริม สนับสนุน
งานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 และขอให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโครงการบ้านพักรับรอง ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการบ้านพักรับรอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๓ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยโครงการบ้านพักรับรองได้น าเสนอการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  ๑) โครงการบ้านพักรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการห้องพัก และห้องประชุมสัมมนา ในส่วนของห้องพักนั้นเปิดให้บริการ
ทั้งหมด ๓๐ ห้อง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ห้องพักแบบเตียงเดี่ยว จ านวน ๑๕ ห้อง และ ห้องพักแบบเตียงคู่ 
จ านวน ๑๕ ห้อง ส่วนห้องประชุมสัมมนาอยู่ในความดูแลของโครงการบ้านพักรับรอง จ านวน ๑ ห้อง คือ ช้ัน ๙ 
อาคาร ๑๑  
  2) การบริหารงานของโครงการบ้านพักรับรองฯ อยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายการจัดหารายได้ ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการบริหารจัดการ โดยรายไดแ้ละรายจา่ยทัง้หมด
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จะถูกควบคุมดูแลโดยกองคลัง เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณจะต้องรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และด าเนินการ
ค านวณค่าใช้จ่ายที่โครงการบ้านพักรับรองฯ จะใช้ในปีงบประมาณต่อไป  
  3) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบ้านพักรับรอง เพื่อดูแลและบริหารจัดการ
โครงการบ้านพักรับรองฯ และจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลกัเกณฑ์
และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ และบ้านพักรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจา้พระยา ดงันี้ 
       ๑. อัตราห้องพัก 

 ประเภทห้องพักแบบเตียงเดี่ยว พักไม่เกิน ๒ คน 
อัตรา ก ห้องละ ๘๐๐ บาท ต่อคืน 
อัตรา ข ห้องละ ๑๐๐ บาท ต่อคืน 
 

 ประเภทห้องพักแบบเตียงคู่ พักไม่เกิน ๒ คน 
อัตรา ก ห้องละ ๘๐๐ บาท ต่อคืน 
อัตรา ข ห้องละ ๑๐๐ บาท ต่อคืน 
 

 ที่นอนเสริม ชุดละ ๔๐๐ บาท 
 

  อัตรา ก ประเภทบุคคลที่เข้าพัก 
   (๑) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแสดงหลักฐาน 
   (๒) ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแสดงหลักฐาน 
   (๓) นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแสดงหลักฐาน 
   (๔) บุคคลที่ได้รับเชิญจากส่วนงาน โดยมีหนังสือเชิญของส่วนงานเป็นหลักฐาน 
   (๕) กลุ่มบุคคลที่เข้าพักเป็นคณะ ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ข้ึนไป 
 

  อัตรา ข ส าหรับบุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆ 
 

        ๒. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม 
   เต็มวัน ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อัตราค่าธรรมเนียม ๑๑,๐๐๐ บาท 
   ครึ่งวัน ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อัตราค่าธรรมเนียม ๕,๕๐๐ บาท 
 

  4) โครงการบ้านพักรับรองฯ ได้จัดตารางปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริหารโครงการ            
บ้านพักรับรองฯ ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานและ              
การให้บริการแก่ผู้เข้าพักในแต่ละวัน 
  5) โครงการบ้านพักรับรองฯ มีโครงการที่จะพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทั้งในหอ้งพกั และสว่นของ
ห้องประชุมสัมมนาให้สวยงามและทันสมัย อีกทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้เข้าพัก เช่น การด าเนินการจัดท าระบบ
กุญแจคีย์การ์ด การลงทะเบียนผู้เข้าพักและเก็บไว้ในฐานข้อมูล เป็นต้น 
  6) โครงการบ้านพักรับรองฯ ร่วมมือกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดท าข้อตกลงให้สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในการท าอาหาร เพื่อใช้จัดเลี้ยงส าหรับผู้ใช้บริการ      
ห้องประชุมสัมมนา ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต
นักศึกษาไดม้ีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ก่อนออกไปประกอบอาชีพจริง 
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  7) โครงการบ้านพักรับรองฯ ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานโรงแรมของนิสิตนักศึกษาก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ งนิสิตนักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่                    
โครงการบ้านพักรับรองฯ ก าหนด  
  8) โครงการบ้านพักรับรองฯ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ช่องทาง Line application 
Facebook ในการจองห้องพัก และอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ของโครงการบ้านพักรับรองฯ และ
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการจองห้องพักเหมือนโรงแรมทั่วไป อีกทั้งยังมีการวางแผนในการให้บริการช าระ             
ค่าห้องพัก หรือการใช้บริการห้องประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ หรือร้านสะดวกซือ้ เพือ่อ านวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าพัก 
  9) โครงการบ้านพักรับรองฯ มีบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารช้ันล่างของตัวอาคารให้แก่           
ผู้เข้าพักในอัตราค่าบริการคงเดิม 
  10) คณะกรรมการโครงการบ้านพักรับรองฯ มีนโยบายในการไปศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการของโรงแรม หรือที่พักที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อน ากลับมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนา  
 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  1) โครงการบ้านพักรับรองฯ ถือเป็นงานบริการและเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย            
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายจ่ายที่ไม่คงที่หรือ
ก าหนดได้ไม่แน่นอนและข้ึนอยู่กับความจ าเป็น ณ ขณะนั้น 
  2) โครงการบ้านพักรับรองฯ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี  ท าให้ขาดโอกาสทางการจัด
จ าหน่าย ซึ่งเป็นรายได้ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย กอปรกับมีจ านวนห้องพัก 30 ห้อง และห้องประชุมสัมมนา           
1 ห้อง บางครั้งไม่สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ 
  3) โครงการบ้านพักรับรองฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า 24 ช่ัวโมง ท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องของผู้เข้าพัก 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังน้ี 
  1) โครงการบ้านพักรับรองฯ ควรมีระเบียบมหาวิทยาลัยรองรับในการด าเนินการ 
  2) ควรเตรียมความพร้อมในการรับมือหากกรมสรรพากรเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงาน 
ศึกษาข้อมูล รายละเอียด กฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับโรงแรม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจาก
โครงการบ้านพักรับรองฯ จัดอยู่ในประเภทโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย จ าเปน็ตอ้งเสยีภาษีมลูค่าเพิม่
ตามที่กฎหมายก าหนด  
  3) ควรจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้างที่ใช้งบประมาณของโครงการ
บ้านพักรับรองฯ และค่าใช้จ่ายส่วนใดใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ช้ีแจงต้นทุน – ก าไรของ
โครงการบ้านรับรองฯ ได้อย่างละเอียด 
  4) ควรจัดเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาอุสาหกรรม               
การท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและธุรกิจบริการ ควบคู่กับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 
  5) ควรฝึกทักษะการขาย การให้บริการ การประชาสัมพันธ์โรงแรม การจัดประชุมแก่นิสิต
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและธุรกิจบริการ 
  6) ควรไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของโรงแรม หรือที่พักที่ได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบั 
เพื่อน ากลับมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนา 
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  7) โครงการบ้านพักรับรองฯ ควรจัดท าสถิติการเข้าพักและการขอใช้ห้องประชุมว่าช่วง
ระยะเวลาใดที่มีผู้เข้าพักหรือขอใช้ห้องประชุมเป็นจ านวนมาก เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์และอาจท าให้มี
ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
  8) มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์โครงการบ้านพักรับรองฯ ในเชิงรุก เพื่อเปิดโอกาสให้
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาใช้บริการห้องพักและห้องประชุม 
  9) ควรตรวจสอบระบบน้ า ระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก และป้องกันการเกิด
ความเสียหายข้ึนภายหลัง 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของโครงการบ้านพักรับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และขอให้โครงการบ้านพักรับรองฯ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 7/2560  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 7/2560 และตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์ฯ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิตฯ  ในวันพุธที่ 20 
กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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มติท่ีประชุม 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 
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4.1 ผลการตรวจเยีย่มและติดตามผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีคณบดี รองคณบดี และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วม
ประชุมเพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

  ๑) รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านหลักสูตร               
การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต 
   (๑) ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน     
   (๒) รับผิดชอบหลักในนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามการประพฤติทุจริตคิดมิชอบ 
(ปปช.)  
   (3) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน และครอบคลุมอัตลักษณ์ของคณะในด้าน “เช่ียวชาญในศาสตร์ 
ศิลป์ภาษา” 
   (4) ให้ความส าคัญกับเครือข่ายศิษย์เก่า โดยการจัดโครงการสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
อย่างต่อเนื่อง รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งได้จัดสรรส าหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน 
   (5) ริเริ่มโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ 
   (6) สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
   (7) จัดโครงการกระตุ้น เร่งรัดการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
   (8) จัดท าวารสารวิชาการช่ือ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เพื่อให้สามารถอยู่
ในฐานข้อมูล TCI  
   (9) การมอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่                     
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมอบโล่พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในทุกๆ ช่องทาง                     
เพื่อประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ข้ึนไป  
  2) ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   (1) คณาจารย์ในคณะได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในระดับชาติ 
   (2) คณาจารย์ในคณะมีความโดดเด่นในการผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์หลาย
ประเภท 
   (3) มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 
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   (4)  สนับสนุนงบประมาณในการท าการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย                       
งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้า                  
ในระดับคณะ 

(5) มีงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยในระดับคณะ และได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและผลิตนักวิจัย 

(6) มีการจัดโครงการให้ความรู้หรือเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ               
ในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ 

(7) มีสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ซึ่งสามารถผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์                      
สู่การพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสาขาวิชานาฏยศิลป์ที่ผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติได ้
   (8) มีผู้แทนคณะเป็นคณะกรรมการยกร่าง “มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรม             
การวิจัยในคน(มคจค.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  
   (9) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย                     
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
  3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
   (๑) มีการจัดท าข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันกับหน่วยงานเมื่อมีการลงพื้นที่
ชุมชนเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หรือองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นการลงนามความร่วมมือกัน                       
ในการบริการทางวิชาการและเช่ือมโยงไปถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ                     
ในการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว 
   (๒) มีบริการวิชาการแก่สังคมแบบสร้างรายได้ คือโครงการ “ขับข่ีปลอดภัย” ซึ่งเป็น
โครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป  
   (3) มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทั้งประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณรายได้ (บ.กศ.) ท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
   (4) มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นวิทยากรในการให้บริการวิชาการ                     
แก่สังคมในทุกสาขาวิชา และคณาจารย์ให้ความร่วมมือในการร่วมบริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัดและ
ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน รวมทั้งมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานิสิตต่อไป 
   (5) มีรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างหลากหลาย อาทิ การอนุญาต                 
ให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของคณะ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา การให้การอบรม                   
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามหรือเพื่อช้ีน าสังคม เป็นต้น  
   (6) การบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะเกิดผลผลิตแก่สังคมอย่างชัดเจน                
เป็นรูปธรรม ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์แก่บุคลากรในพื้นที่บริการ 
  4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
   (1) หอศิลป์ (Arts Gallery) ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นห้องนิทรรศการทางศิลปกรรมแบบหมุนเวียน  ส าหรับแสดงผลงานของคณาจารย์และ
นิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ตระหนักถึงศักยภาพของคณาจารย์และนิสิต
นักศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งสามารถต่อยอดขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้  
   (๒) คณะมีการด าเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์และ
การศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 
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ประเทศไทยและจีน  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการคือ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและผลงาน
สร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน และการเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 
   (3) คณะมีสาขาวิชาที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลาย
สาขาวิชา อาทิ สาขาวิชานาฎยศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และ สาขาวิชาภาษาไทย ท าให้สามารถ
ด าเนินโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับในสังคม  
   (4) คณะมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ด้านนาฏยศิลป์ และ ศิลปกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้  
   (5) สาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้รับเชิญให้แสดงในวาระโอกาสที่หลากหลาย ทั้งภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน ทั้งในงานวิชาการและงานสังสรรค์ ทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล สร้างช่ือเสียง
ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
   (6) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์มีหอศิลป์ (Arts Gallery) ส าหรับเป็นแหล่ง
เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะส าหรับอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
   (7) สาขาวิชาภาษาไทยมีชมรมวรรณศิลป์ ก่อตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน
การแสดงเพลงพื้นบ้านของไทย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินแขนงหนึ่ง ชมรมดังกล่าวมี
โอกาสเผยแพร่การแสดงสู่สาธารณะตามวาระและโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ 
  5) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   (1) คณะมีการจัดท าเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของคณะ              
ช่ือ “HU-SO NEWS” เป็นการประมวลภาพและรายงานผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมฉบับย่อ และ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของคณะอย่างสม่ าเสมอ ข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น
เสมือนเอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในคณะ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกลา่วยงั
ได้รับการจัดเก็บไว้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของคณะด้วย ท าให้สะดวกต่อการสืบค้นและ
อ้างอิงในโอกาสต่างๆ ได้ 
   (2) คณะมีการจัดประชุมเพื่อการสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากร
สายสอนและสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (กบค.) เดือนละ 1 ครั้ง 
การประชุมคณาจารย์ทั้งคณะภาคเรียนละอย่างน้อย 2 ครั้ง และมีการประชุมสัญจรไปในแต่ละสาขาวิชาเพื่อ
แจ้งนโยบายส าคัญให้สาขาวิชาทราบตามบริบทของสาขาวิชา   
   (๓) คณะมีการด าเนินโครงการทั้งด้านการเสริมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพและ
การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแก่คณาจารย์และบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
   (4) คณะมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเป้าประสงค์ และตัวบ่งช้ีอย่าง
เป็นรูปธรรม และสามารถด าเนินการเป็นไปตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดได้  
   (5) คณะมีให้นโยบายการบริหารงบประมาณแบบการกระจายอ านาจลงสู่สาขาวิชา
อย่างทั่วถึง สาขาวิชาสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างเป็นเอกเทศและมีความคล่องตัว และมี
ระบบการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ 
การแจ้งในที่ประชุม  การส่งหนังสือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ  
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   (6) คณะมีการด าเนินโครงการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย มีการถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย  
   (7) คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
กระบวนการประกันคุณภาพทั้งระบบ คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ คณะได้น าข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา มาด าเนินการและพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตร ฐานการ
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 คือต้องมีความรู้ใน
ศาสตร์นั้น และต้องสร้างนวัตกรรม 
  (5) มหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงและด้วยเหตุปัจจัยที่จ านวนนิสิตนักศึกษา
ลดลง ในอนาคตจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนลดขนาดลง มหาวิทยาลัยเอกชนจะปิดตัว มหาวิทยาลัยที่
มีช่ืออยู่ในการจัดอันดับกลุ่มใหญ่จะอยู่ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาจึงต้องมีจุดเด่น และ
ติดตามข้อมูลข่าวสารของโลก เพื่อน ามาถ่ายทอดให้แก่นิสิตนักศึกษา 
  (6) มหาวิทยาลัยหรือโรงเรี ยนปัจจุบันจะอยู่ ได้ด้วยคุณภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์                 
ต้องมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาใช้ และดึงดูดให้คนอื่นเอาไปใช้จึงจะประสบความส าเร็จ 
  (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    
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  (12) ควรสร้างผลงานวิจัยของอาจารย์ เพื่อการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการ                     
ของท้องถ่ิน ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยควรมุ่งไปที่นิสิตนักศึกษา 
  (13) มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ควรมุ่งผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว ต้องมีหน้าที่วิจัยและช่วย
พัฒนาท้องถ่ินด้วย  
  (14) ควรวิเคราะห์สาขาวิชาที่เปิดสอนให้สอดคล้องและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน    
และการพัฒนาประเทศ 
  (15) ควรจัดท าโครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน                    
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 
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4.2 ผลการตรวจเยีย่มและติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 
กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีคณบดี รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบ
ประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ                       
จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

  ๑) รายงานผลการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตร ี
   (1) วิทยาลัยการดนตรีมีหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
   (2) อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
   (3) วิทยาลัยการดนตรีมีหลักสูตรและแขนงวิชาเอกที่ ใช้เกณฑ์มาตรฐานของ 
International Society of Music Education 
   (4) วิทยาลัยการดนตรีมีนโยบายใช้หลักการของ STEM+ARTS =STEAM ที่เน้นถึง
วิชาชีพด้านดนตรีและการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการสอนเข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนมีแขนงวิชาเอก
ทางเลือกในการเรียนที่มากข้ึน สามารถสร้างงานด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การบริการของประเทศ 
   (5) จัดการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และSocial Media 
   (6) จัดกิจกรรมด้านดนตรีตามกระแสสังคม และส่ งเสริมด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
   (7) จัดการสร้างงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างการศึกษา โดยการจัดตั้ง 
ศูนย์บริการทางดนตรีครบวงจร 
   (8) จัดให้มีรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน 
การสอนและในการสื่อสาร 
   (9) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated 
Learning : WIL) 
    (10) ปัจจุบันมีจ านวนนิสิตนักศึกษาน้อยลง แต่ยังสามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้ามา
ได้ และจ านวนผู้เรียนด้านดนตรีไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

   (11) นิสิตที่เข้ามาเรียนไม่ได้ตั้งใจจะเรียนต่อจริงจัง แต่พอเห็นข้ันตอนกระบวนการ
จึงเข้ามาเรียนเพิ่มข้ึน 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 

20 



   (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) พัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ดนตรีศึกษา ดนตรี
ตะวันตก พัฒนาวิชาแกนเป็นพื้นฐานวิทยาลัย มีการบูรณาการร่วมกันใช้ในการจัดการศึกษาทั้ง ๔ หลักสูตร 
ขณะนี้ถึงข้ันตอนการวิพากษ์ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข และอยู่ในการกลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ของมหาวิทยาลัยและผ่านข้ันตอนในล าดับต่อไป 

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

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

  (18) การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม รวมถึงการประเมินความดีความชอบโดยใช้ระบบ
สังคมมิติ 

ปัญหาท่ีพบ 

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

  (3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนไม่เพียงพอ และอัตราส่วนของจ านวนอาจารย์กับนิสิต
นักศึกษายังไม่เพียงพอ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) ห้องซ้อมดนตรีของวิทยาลัยการดนตรี ควรอยู่บริเวณช้ัน ๑ เพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย  

  (2) ควรวางแผนผลักดันเพื่อให้ได้อาคารที่ เป็นเอกเทศของวิทยาลัยการดนตรี เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อม การแสดง และพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล 
  (3) ควรวางแผนการให้บริการวิชาการกับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 

  (4) ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าให้เพียงพอกับจ านวนนิสิตนักศึกษา 

  (5) ควรให้วิทยาลัยการดนตรีเติบโตข้ึนอย่างพอเหมาะจ านวนนิสิตนักศึกษาที่รับได้ และใช้
ศักยภาพให้เต็มประสิทธิภาพ 
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4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และ
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ 
ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 

 ๑) รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต 
   (1) โรงเรียนสาธิตได้จัดประชุมเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนซึ่งสอดคล้ อง                
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มีการจัดท าหลักสูตรพิเศษ
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   (2) การจัดการเรียนรู้ ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยการดนตรีให้มาสอนกับ
โรงเรียนสาธิต 
   (3) เร่งรัดการเบิกจ่าย ผู้ปกครองรายใดไม่เบิกจะขอความอนุเคราะห์ให้สละสิทธ์ิแลว้
โรงเรียนสามารถน าเงินที่เหลือมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
   (4) การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โรงเรียนขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในแต่ละ
คณะมาช่วยสอน เช่น คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันขงจื้อ 
   (5) บุคลากรมีความก้าวหน้าสามารถส่งผลงานทางวิชาการได้ ได้รับการข้ึนเงินเดือน  
ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
   (6) มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และออกไปแนะแนวการศึกษาต่อกับโรงเรียนใกล้เคียง 
   (7) โรงเรียนสาธิตปรับโครงสร้างการบริหารใหม่  โดยมีผู้อ านวยการคนเดียว ท าให้
การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง บุคลากรมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพมากข้ึน                  
ครูปฐมวัยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด นอกจากนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้เปิด
การสอนในหลักสูตรพิเศษ (IEP) ในระดับประถมศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ 
(Gifted) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา 
   (8)  โรงเรียนสาธิตจัดโครงการเรียนพิเศษทุกภาคเรียน และน ารายได้เ ข้า
มหาวิทยาลัยร้อยละ ๒๐ ทุกโครงการ 
  2) ปัญหาท่ีพบ 
   (1) การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินล่าช้าและมีเงินเหลือพอประมาณเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน นักเรียน
หลายคนไม่ใช้สิทธ์ิ 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 
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   (2) โรงเรียนสาธิตมีพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) จ านวน ๒๑ คน ท าให้
โรงเรียนต้องรับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนที่จ่ายด้วยเงินบ ารุงการศึกษาของโรงเรียน และมีการปรับข้ึนเงินเดือน
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 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนในช้ันเรียน เพื่อท าให้
เกิดการเรียนรู้มากกว่าการแนะน า เน้นการสอนให้ทดลอง และสามารถเขียนเป็นผลงานวิจัยได ้
  (4) ควรตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนสาธิตเข้าสู่การจัดอันดับ Top 50 ของโรงเรียนมัธยม               
ทั่วประเทศ และจัดท าแผนเพื่อให้เป้าหมายส าเร็จผล เพื่อเกิดผลแก่ผู้ เรียนและเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  (5) การสอนเสริมนอกเวลาเรียนต้องมีการควบคุมให้มีความเหมาะสม 
  (6) ควรไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีช่ือเสียง เพื่อน ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนสาธิต 
  (7) ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกเด่นๆ ของ
โรงเรียน นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอน 
 

มติท่ีประชุม   
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5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ          
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ /
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญอื่น ๆ  

การด าเนินการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จะด าเนินการตรวจเยี่ยม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 20 
กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 2707C ช้ัน 7 อาคาร 27 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 

25 



 
 

 
  

5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลยัการดนตรี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ          
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ /
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญอื่น ๆ  

การด าเนินการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จะด าเนินการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการดนตรี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 20 
กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ช้ัน 11 อาคาร 27  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5.3 การตรวจเยี่ยมและตดิตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ          
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญอื่น ๆ  

การด าเนินการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จะด าเนินการตรวจเยี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

ที่ วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน//ศูนย์ เวลา 

 ๑. วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้อู่ทองทวารวด ี 
จ.สุพรรณบุรี 

๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๒. วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจดัการ 
สถาบันวิจัยและพฒันา               
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๓. วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
โครงการโรงแรมบา้นสมเด็จฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๔. วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
วิทยาลยัการดนตรี 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
13.00 – ๑๔.30 
14.30 – ๑๖.0๐ 

๕. วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักวิเทศสัมพันธฯ์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
13.00 – ๑๔.30 
14.30 – ๑๖.0๐ 

๖. วันพุธที ่๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ บัณฑิตวิทยาลยั  
ส านักกิจการนิสิตฯ 
ส านักงานอธิการบด ีและ 
หน่วยตรวจสอบภายใน อาคาร 6 ชั้น 14  

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ 
13.00 – 14.30 

๗. วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักวิทยบริการฯ  
ส านักงานสภามหาวิทยาลยัและ 
ส านักศิลปะและวฒันธรรม  

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ 
๑๑.๑๕ – ๑๒.๓๐ 

 
 

มติท่ีประชุม 
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