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เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ข้อเสนอแนะแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในระดับ
หลักสูตร 

 

สรุปเร่ือง 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง นําเสนอที่ประชุมว่า การออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงาน
ใน 3 หลักสูตรในวันน้ี คือ หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) และหลักสูตร
ภาษาไทย (ค.บ.) ซึ่งเป็นปีแรกของการตรวจเยี่ยมในระดับหลักสูตร จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการตรวจเยี่ยมใน
ระดับหลักสูตร เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการตรวจเยี่ยมหลักสูตรในวันอื่น ๆ ได้ ดังน้ี  
1) ให้นําเสนอแนวคิด/หลักการ/เป้าหมายที่สําคัญของหลักสูตร 2) เมื่อต้ังเป้าหมายแล้วน้ันควรมีการระบุ



๒ 

 

คุณสมบัติ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ 3) ลักษณะของหลักสูตร เช่น รูปแบบของการจัดการ/การบริหาร
หลักสูตร ว่ามีลักษณะอย่างไร 4) มาตรฐานการผลิตบัณฑิต เช่น มคอ. ความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น 
5) คุณภาพของบัณฑิต เช่น ภาวะการมีงานทํา ความคิดเห็นต่อผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 6) มีแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรอย่างไร 7) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 8) ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ นําเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
 4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

สรุปเร่ือง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันพุธที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61 โดยหลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) ได้นําเสนอแนวทางและผลการดําเนินงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี  

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
  2) หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ อู่ทอง บ้านสมเด็จฯ 
ร่วมใจวิถีไทย วิถีสุขภาพ ภายใต้โครงการนําปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  
  3) โครงการค่ายอุดมศึกษา “การศึกษาความหลากหลายทางชี วภาพ การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
  4) กิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และ  
สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกรียติ 
  5) โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การส่ง เสริมและพัฒนาวิชาการ 
การดูแลสุขภาพองค์รวมวิถีไทย เพื่อสร้างเสริมและป้องกันโรคร่วมกับสหวิชาชีพ 



๓ 

 

  6) โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น คร้ังที่  6  
  7) โครงการบริการวิชาการ เร่ือง ลูกประคบสมุนไพรให้กับนักเรียนจากจังหวัดสุพรรณบุรี  
และนักศึกษา ASEAN   
  8) โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น คร้ังที่5  
ณ ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
  9) ออกหน่วยชุมชนร่วมกับสหวิชาชีพ  ณ ซอยโจ๊ก เขตบางซื่อ ฝึกปฏิบัติด้านเภสัชกรรมไทย 
และเวชปฏิบัติ 
  10) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น โดยเป็นหน่ึงในหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือ
กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล   
  11) การผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์จัดทําและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
      

 2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
  1) หลักสูตรต้องจ้างอาจารย์ 3 คน ด้วยงบประมาณของหลักสูตรทั้งที่งบประมาณขาดแคลน
จึงต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนการบรรจุอาจารย์นอกกรอบ (ณ ตอนน้ีมี ๓ อัตรา) เข้าสู่การเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตรต่อไป 
  2) หลักสูตรต้องจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรในอัตราสูงกว่าที่ระเบียบกําหนด 
  3) ขอให้มหาวิทยาลัยจัดอันดับการของบประมาณสร้างโรงงานผลิตยาด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดินไว้เป็นอันดับแรก ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  1) ควรกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการผลักดันให้เป็นเร่ืองโดดเด่นของหลักสูตร 
และกระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตามที่กําหนดไว้ให้ชัดเจน 
  2) ควรติดตามผลการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม  
  3) ควรนําผลประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิตมากําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต และ
ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
  4) ควรบอกจุดเด่นของหลักสูตรที่ เป็นที่ น่าสนใจ หรือมี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว  และ 
ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก 
  5) ควรเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชุน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  
  6) ควรสร้างสวนสมุนไพรที่อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สามารถจัดเป็นสถานที่ศึกษา 
ดูงานได้  
  7) ควรศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ของการต้ังโรงงานผลิตยา โดยหาจุดคุ้มทุนและคํานวณ
ต้นทุนต่อหน่วย และศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะผลิต 
    
มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงานของหลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และขอให้หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 



๔ 

 

 4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในวันพุธที่ 
25 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) ได้นําเสนอการดําเนินงานรวมทั้งปัญหา
และอุปสรรค ดังน้ี 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  ๑) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ ด้านงานวิจัย การสร้างนวัตกรรม การจัดการ
เรียนการสอนในและนอกห้องเรียน การทําผลงานทางวิชาการ ด้วยกระบวนการ PDCA ประกอบด้วย  

1.1 การจัดประชุมวิเคราะห์แผนงาน กรอบแนวคิดการพัฒนา  
1.2 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
1.3 การศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จหรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้

แนวทางความรู้การพัฒนา  
1.4 การนําผลการศึกษาบริบทมาประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีคุณภาพ

มากขึ้นและมีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสําเร็จ  
1.5 ร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและสร้างสรรค์ผลงานอันมีความเป็นเลิศที่โดดเด่น  
1.6 ดําเนินการตามแผนงานด้วยความมุ่งมั่น สามัคคี ร่วมมือ แก้ปัญหาและฟันฝ่า

ระหว่างกระบวนการเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย  
1.7 ประเมินผลการดําเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน  
1.8 ต่อยอดแนวทางพัฒนาปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ก้าวหน้า  
1.๙ รายงานผลความสําเร็จ/อุปสรรค และองค์ความรู้ที่ ค้นพบ ด้วยการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Information System and Telecommunication System  
   ๒) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพโดดเด่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ด้วยกระบวนการ PDCA ประกอบด้วย  
 2.๑ การส่งเสริมด้านความรู้วิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ เชื่อมโยง และ
บูรณาการสู่การรับใช้สังคม  
 2.๒ การส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.  
 2.๓ การส่งเสริมนักศึกษาสู่กระบวนการทําวิจัยโดยสามารถนําเสนอผลงานวิชาการ  
ในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถตีพิมพ์ลงในวารสารในระดับ TCI SCOPUS และ ISI ต่อไป 
  ๓) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PDCA ประกอบด้วย  
 3.๑ การประชุมวางแผนให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ กรอบแนวทางของ สกอ. และคุรุสภา 
ในด้านตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษา  
 3.๒ การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย บูรณาการ การสร้าง MOU กับมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของประเทศ  
 3.๓ การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
 3.๔ การใช้แหล่งการเรียนรู้บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
 3.๕ การวัดประเมินผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จ 
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 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑) ด้านเวลา ซึ่งจะต้องมีกระบวนการที่รัดกุม แผนงานที่ชัดเจน และความร่วมมือจากสมาชิก
ของสาขาทุกคน เน่ืองจากเวลามีค่ามากจึงต้องบริหารจัดการด้วยระบบ PDCA และนําเทคโนโลยีมาใช้ 
  ๒) ด้านโอกาสและความเสี่ยง เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งของสาขาวิชาที่ได้วางแผนเป้าหมาย  
ที่โดดเด่นเพื่อให้บรรลุผล จึงต้องมีการกํากับติดตามจากหัวหน้า และการช่วยกันระหว่างสมาชิกที่เหนียวแน่น
ตลอดเวลา และการมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อเป็นที่ปรึกษาของความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  3) ด้านผลกระทบ เป็นความคาดหวังต่อผลผลิตที่ได้จากแผนงานการสร้างความโดดเด่นต่อ
นักศึกษาที่หวังว่าทักษะกระบวนการจะถูกถ่ายทอดผ่านกาลเวลาในอนาคตที่จะสร้างสรรค์สังคมแห่ง  
การเรียนรู้และสันติสุข 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์  ทั้งการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ควรมี 
การปรับปรุงให้ทันสมัย รวดเร็ว และกระตุ้นการรับรู้ข้อมูลผ่านหลากหลายช่องทาง 
  5) ด้านการสร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาและการดําเนินงานที่สูงขึ้น 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  1) ควรกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการผลักดันให้เป็นเร่ืองโดดเด่นของหลักสูตร 
และกระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตามที่กําหนดไว้ 
  2) ควรประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
  3) ควรเน้นการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล และคิดเชิงระบบให้แก่นักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาได้นําไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
และขอให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖1 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในวันพุธที่  25 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61 โดยหลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) ได้นําเสนอการดําเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) การแก้ไขหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามข้อเสนอแนะ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และขณะน้ีอยู่ระหว่างการรอการรับทราบหลักสูตรจาก 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2) การดําเนินการเพื่อให้คุรุสภารับรองหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 โดยดําเนินการร่วมกับคณะครุศาสตร์   
  3) การใช้งบคงคลัง ซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นของสาขาวิชา จํานวน 9 รายการ และการปรับปรุง
ตู้ในห้องประชุมของสาขาวิชาเพื่อจัดทําห้องสมุดสําหรับนักศึกษา โดยห้องน้ีสาขาจะจัดวางคอมพิวเตอร์
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จํานวน 5 เคร่ือง เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ด้วย และคาดว่าจะพร้อมให้บ ริการนักศึกษา
ภายในภาคเรียนที่ 2/2561 
  4) การส่งนักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย จํานวน  
2 รายการคือ 
 4.1 นายแมน  คล้ายสุวรรณ  ส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อ “คิดดี ทําดี ให้ซื่อสัตย์
สุจริต”ตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 

       4.2 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ในงาน “ราชมงคลรักษ์
เหลืองจันทร์วันดอกไม้บาน คร้ังที่ ๑๗” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
จํานวน 2 ทีม ทีมละ 3 คน ดังน้ี  

       - นายแมน คล้ายสุวรรณ , นางสาวกัลยาณี  พุทธา และนางสาวรุ่งฟ้า  มีพัฒน์  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

       - นางสาวกมลรัตน์  บุญภา , นางสาวสุพัฒตรา  เหล่าจ่ัน  และนางสาวชรัญญา   
นันทะโคตร ได้รับรางวัลชมเชยอันดับหน่ึง 

      4.3 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองระดับอุดมศึกษา รางวัลโล่พระราชทาน 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คร้ังที่  17 ประจําปี พ .ศ. 2561  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 ทีม ประกอบด้วย นายแมน คล้ายสุวรรณ  
นายขวัญชัย มีทรัพย์  นางสาวกมลรัตน์ บุญภา และนางสาวสุพัฒตรา เหล่าจ่ัน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

5) การดําเนินการประกันคุณภาพสาขาวิชา เพื่อนําหลักสูตรเข้า TQR และผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายนอก ด้วยระดับคะแนน 3.54 

6) การดําเนินโครงการทุกโครงการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ประกอบด้วย โครงการ
ทวนสอบสาขาวิชา โครงการพัฒนาคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 โครงการเตรียมความพร้อม
แก่นักศึกษาใหม่ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของครูภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ และโครงการเรียนร่วมต่างประเทศ 
ซึ่งสาขาวิชาส่งนักศึกษาเข้าโครงการ จํานวน 2 คน โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน 
ทางวิชาการจากภายนอก และนักศึกษาจิตอาสาที่ทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
  

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  1) ด้านงบประมาณ มีปัญหาในการเดินทางไปร่วมแข่งขันทางวิชาการ นักศึกษาของ
สาขาวิชามีความพร้อมด้านวิชาการแต่ขาดทุนทรัพย์สนับสนุนในการเดินทางไปแข่งขัน แต่ละคร้ังของการ
เดินทางนักศึกษาที่ไปแข่งขันจะนําเงินของแต่ละคนมารวมเป็นกองกลางคนละเท่าๆ กัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทาง หรือบางคร้ังจะใช้วิธีขอความอนุเคราะห์ด้านการเงินจากอาจารย์ในสาขาวิชา  ซึ่งอาจารย์ 
บางท่านก็จะร่วมสมทบทุนให้นักศึกษาจากงบประมาณส่วนตัว มีเพียง 1 คร้ัง  ที่สาขาวิชาได้รับความ
อนุเคราะห์จากทางสํานักกิจการนักศึกษา โดยออกค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมส่งบุคลากรของสํานักกิจการ
นักศึกษาร่วมเดินทางไปดูแลนักศึกษา สาขาวิชาเคยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ทําเร่ืองเบิก -จ่าย ว่าสามารถเบิกค่า
เดินทาง และค่าที่พักให้นักศึกษาได้หรือไม่ ซึ่งคําตอบที่ได้รับคือ นักศึกษาไม่สามารถเบิกได้ สาขาวิชาจึงมี
ความเห็นว่าควรมีกองทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ไปร่วมแข่งขันทางวิชาการ เพื่อจะได้เป็นขวัญกําลังใจ 
ให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ควรมีการจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาทุกสาขาวิชา 
ที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่นักศึกษาอีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย 
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2) ปัญหาด้านอัตรากําลัง อาจารย์ในสาขาวิชาไม่เพียงพอ เน่ืองจากในปีน้ี มีอาจารย์ 
ในสาขาวิชาเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน และในปี พ.ศ. 2563 จะมีอาจารย์ในสาขาวิชาเกษียณอายุ
ราชการ จํานวน 1 คน ซึ่ งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชา  
จึงมีความจําเป็นในการขอความอนุเคราะห์จัดสรรอัตรากําลังอาจารย์ในสาขาวิชาทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
                 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  1) ควรกําหนดคุณลักษณะ สมรรถนะของบัณฑิตที่ต้องการผลิต เพื่อผลักดันให้เป็นเร่ืองโดด
เด่นของหลักสูตร 
  2) ควรต้ังปรัชญา หลักการ ในการเป็นหลักสูตรโดดเด่น และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
  3) ควรปลูกฝังการเป็นปัจเจกบุคคลที่ ดีให้แก่นักศึกษา ฝึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ  
มีทักษะ สมรรถนะตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้  

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงานของหลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และ
ขอให้หลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  
ไปพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ    

 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
คร้ังท่ี 5/2561  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
คร้ังที่ 5/2561 และตรวจเยี่ยมหลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ในวันอังคารที่ 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์  ชั้น 5 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

              นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
      ดร.จํานงค์   ตรีนุมิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


