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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2561 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5.  รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผศ.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ข้อเสนอแนะแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในระดับหลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง น าเสนอที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขาฯ ควรน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของ
หน่วยงานที่จะตรวจเยี่ยมให้คณะกรรมการทราบในเบื้องต้นก่อนออกตรวจเยี่ยม  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พศ.2561 และครั้งที่ 5/2561 
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 และครั้งที่ 5/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันพุธที่ 
15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 โดยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย 
 3) โครงการเพ่ิมพูนความรู้ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 4) โครงการบริการวิชาการ ๑ โครงการ 
      

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  
 1) ด้านอาคารสถานที่  
  1.1) ห้องพักอาจารย์มีห้องเดียวไม่เพียงพอและคับแคบ  
  1.2) มีห้องบรรยายเพียง ๑ ห้อง ซ่ึงไม่เพียงพอตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
  1.3) ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับห้องสโมสรนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาท ากิจกรรม ซึ่งไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
 2) ด้านบุคลากร ยังขาดบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน อย่างน้อยควรมีอาจารย์
เพ่ิม 3 ต าแหน่ง และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ต าแหน่ง 
 3) ด้านงานวิจัย ยังมีน้อยเพราะขาดก าลังบุคลากร และอาจารย์มีภารกิจมาก ทั้งงานสอน 
และงานธุรการของภาควิชา จึงท าให้ผลิตงานวิจัยได้น้อย 
 4) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ กฎ ระเบียบการใช้เงินยุ่งยาก ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา เช่น ค่าเก็บขยะของภาควิชาประจ าทุกเดือน การเดินทางไปประชุมสัมมนาเก็บตัวอย่างเพ่ือ
งานวิจัย หรือท างานเพ่ือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย เบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้ ( โดยที่เป็นเงินของภาควิชาในส่วน
การพัฒนาต่าง ๆ ต้องเขียนโครงการจึงจะใช้เงินได้) 
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  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างกว้างขวางให้เป็นที่รู้จัก โดยน าข้อมูลภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ 
 2) ควรประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 
ให้ตรงต่อความต้องการ 
 3) ควรหารือเป็นการภายใน ในเรื่องของภาระงานด้านธุรการ และการใช้งบประมาณ 
ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา 
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 และขอให้หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

  4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
(นศ.บ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 โดยหลักสูตรการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) ได้น าเสนอ 
การด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) โครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ "Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี" 
 2) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ผ่านการอบรม เรื่อง การสร้างแบรนด์ และ 
การเตรียมความพร้อมสู่การจัดกิจกรรมพิเศษ กับ รศ.ดร.เสรี วงษ์มนฑา 
 3) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ผ่านการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การแสดงอย่างมืออาชีพ 
โดยคุณจิระ ด่านบวรเกียรติ พระเอกช่อง 8 และศิลปินจากค่าย RS 
 4) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย “เทคนิค
การถ่ายภาพเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์” 
 5) งานสัมมนาทางการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
 6) โครงการเอเจนซีโฆษณาจ าลอง 
 7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสากล (โครงการต่อเนื่องปีที่ 7) 
 

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ๑) ด้านงบประมาณ เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของ
นักศึกษา โดยควรมีปริมาณท่ีใกล้เคียงหรือเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา     
 2) ด้ านอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อม  ห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์ไม่ เ พียงพอ 
ต่อการฝึกปฏิบัติ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า ห้องฝึกปฏิบัติการแสดง กล้อง ฯลฯ 
 3) ด้านบุคคล คือ นักศึกษาที่เข้ามาบางส่วนมีความจ าเป็นต้องท างานพิเศษ หรือกิจกรรม
ส่วนตัวอ่ืน ๆ จึงส่งผลให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมการประกวดหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นตัวชี้วัดความเป็นเลิศ 
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  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ควรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต หรือลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร 
ว่ามีคุณลักษณะบัณฑิตอย่างไร  
 2) ควรติดตามภาวะการมีงานท า และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 3) ในการด าเนินงานแต่ละครั้ง/แต่ละกิจกรรม ควรประเมินผลจากกลุ่มผู้รับบริการ 
ในด้านทักษะของนักศึกษาที่เป็นผู้จัดกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 4) ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในฐานะหลักสูตรโดดเด่น และควรใช้
กระบวนการสอนที่ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติท าโฆษณาให้หลักสูตรโดดเด่นอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 5) ควรฝึกนักศึกษาให้มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ภาษาไทย 
ไดถู้กต้องเหมาะสม  

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖1 และขอให้หลักสูตรการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    

  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 7/2561  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/2561 และตรวจเยี่ยมหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) และหลักสูตรการบัญชี (บช.บ.)  ในวันพุธที่ 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

     นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
      ดร.จ านงค์   ตรีนุมิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


