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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ข้อเสนอแนะแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในระดับหลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง น าเสนอที่ประชุมว่า ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงาน
ในหลักสูตรครั้งนี้ ควรตั้งประเด็นสอบถามให้หลักสูตรกล่าวถึงปัญหาที่ส าคัญในการบริหารจัดการหลักสูตร 
รวมถึงอัตราก าลังสายสอนและสายสนับสนุน เพียงพอต่อการบริหารจัดการหรือไม่ เพ่ือให้ส อดคล้องกับ 
จ านวนนักศึกษา  

มติที่ประชุม รับทราบ  



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พศ.2561 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  1) หน้า 4 ระเบียบวาระที่ 4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร
เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อ 2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุน 
จากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ข้อ 1.1) จาก “ห้องพักอาจารย์มีห้องเดียวไม่เพียงพอและคับแคบ  
มีขนาดเล็กและคับแคบ” เป็น “ห้องพักอาจารย์มีห้องเดียวไม่เพียงพอ มีขนาดเล็กและคับแคบ” 
  2) หน้า 5 ข้อ 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
มีความเห็นดังนี้ ข้อ 3) จาก “ควรหารือเป็นการภายใน ในเรื่องของการใช้งบประมาณที่จ าเป็นในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา” เป็น “ควรหารือเป็นการภายใน เรื่องของภาระงานด้านธุรการ และการใช้
งบประมาณที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา” 
  3) หน้าที่ 6 ระเบียบวาระท่ี 4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ข้อ 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ ข้อ 4) จาก “ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น
ในฐานะหลักสูตรโดดเด่น และควรใช้กระบวนการสอนที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการท าโฆษณาให้หลักสูตร 
มีความโดดเด่นกว่าที่อ่ืน” เป็น “ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในฐานะหลักสูตรโดดเด่น และ
ควรใช้กระบวนการสอนที่ให้นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัติท าโฆษณาให้หลักสูตรโดดเด่นอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย” 
  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันพุธที่ 22 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 โดยหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
ดังนี้  
  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐาน 
 2) โครงการกิจกรรมรับน้อง 
 3) โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
 4) โครงการ “การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” 
 5) โครงการนิสิตคณิตพิชิตความเป็นครู 
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  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  
 1) ด้านงบประมาณ ไม่มีความชัดเจนของงบประมาณในแต่ละปี ท าให้การจัดกิจกรรม 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีงบประมาณ 3 ไตรมาส 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีงบประมาณ 1 ไตรมาส ใช้ตลอดปีการศึกษา (ประมาณ 60%) ท าให้โครงการ 
บางโครงการไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ จึงท าให้ไม่เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 
 2) ด้านการบริหารงาน การย้ายอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ไปสังกัดอยู่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท าให้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) ต้องอยู่ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  
แต่ไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานสาขาวิชา ในขณะที่สาขาวิชาอ่ืนที่ถูกย้ายไปสังกัดคณะอ่ืนที่นอกเหนือจาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานหลักสูตรจะได้รับมอบหมายให้เป็นประธานสาขาวิชาด้วย จึงท าให้ 
มีความคล่องตัวในการบริหารงานทั้งวิชาการและธุรการ 
 3) ด้านงานวิจัย ภาระงานของอาจารย์ค่อนข้างมาก โดยภาระการสอน เฉลี่ยคนละ 18 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภาระงานนิเทศนักศึกษา ปี 4 เฉลี่ยคนละ 10 คน และปี 5 เฉลี่ยคนละ 10 คน ภาระการ
ให้ค าแนะน าเก่ียวกับบัณฑิตนิพนธ์ เฉลี่ยคนละ 10 คน จึงท าให้อาจารย์ไมม่ีเวลาท างานวิจัย 
 4) ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในการจัดกิจกรรมและ
การเรียนการสอน อีกท้ังไม่มีห้องประจ าของสาขาวิชา 
 5) ด้านบุคลากร  
  5.1) ต้องการอัตราก าลังทดแทนอัตราเกษียณ (ผศ.สุวิทย์  เจริญผล) ซึ่งเกษียณมา
ประมาณ 4 ปี แต่ยังไม่ได้รับอัตราคืน และอาจารย์ที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรในอีก 2 ปี  ข้างหน้าจะ
เกษียณอายุราชการ จ าเป็นจะต้องรับอาจารย์เพ่ิมที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ที่ สกอ. ก าหนดว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา และเพ่ือ
เป็นการเตรียมการล่วงหน้า 
  5.2) เนื่องจากงานที่ปฏิบัติมีทั้งงานวิชาการ และงานธุรการ สาขาวิชาจึงขอให้คณะ
จัดสรรเจ้าหน้าที่ธุรการมาด าเนินงานด้านธุรการ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดท าทะเบียนวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียน
การเบิกจ่ายวัสดุ ทะเบียนการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ท างานวิชาการ
เป็นหลัก และเพ่ือการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ควรก าหนดคุณลักษณะ และสมรรถนะของบัณฑิตที่ต้องการผลักดันให้เป็นเรื่องโดดเด่น
ของหลักสูตร รวมไปถึงกระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตามท่ีก าหนดไว้ 
 2) ควรติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือน ามาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) ควรหารือเป็นการภายใน เรื่องของการบริหารบุคคล การใช้งบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรกับคณะ 
 4) ควรน าภาษาอังกฤษไปผนวกใช้ในกลไกการสอน เช่น การสอดแทรกการสอบ
ภาษาอังกฤษก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ หรือการสอบปรับพ้ืนฐานตั้งแต่ปี 1 หรือเมื่อมีโอกาสที่สามารถ
สอดแทรกแบบทดสอบภาษาอังกฤษได้เป็นระยะ ๆ เป็นต้น 
 5) ควรจัดบัณฑิตนิพนธ์ของนักศึกษาให้เป็นหมวดหมู่ และสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นงาน
ในนามของผู้สอน แล้วน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือใช้เป็นผลงานทางวิชาการต่อไปได ้
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 6) ควรสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ ส าหรับเด็กในช่วงชั้นต่าง ๆ 
ให้เป็นที่น่าสนใจ เพ่ือเป็นการสร้างผลงานของมหาวิทยาลัย 
 7) ควรจัดท าเป็นโครงการพัฒนาหลักสูตรโดดเด่น และแผนการบริหารงานบุคคล  
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
และขอให้หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

  4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรการบัญชี (บช.บ.) 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรการบัญชี (บช.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในวันพุธที่ 22 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕61  โดยหลักสูตรการบัญชี (บช.บ.) ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
ดังนี้ 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้ท า
บัญชี (CPD) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ 
ทางวิชาชีพของคณาจารย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2560 และ 5 – 10 
กุมภาพันธ์ 2561 
 3) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ BSRU English Training   
 4) โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท จังหวัด
เพชรบูรณ์ เดือนมกราคม  2561 
 5) โครงการอบรมกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น 
 6) โครงการอบรมวิชาชีพบัญชี 
 7) โครงการ Young Smart Accountant ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ 
 8) โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านการบัญชี CPD 
 9) โครงการอบรมพัฒนาผู้สอบบัญชีภาษีอากร โดยสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 10) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 11) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ CEFR    
 

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) การพัฒนานักศึกษาให้ไปสู่การท างานในระดับ International ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร  
 2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา เนื่องจาก 
มีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการเรียนการสอน  
 3) การขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพ่ือเป็นผู้ช่วยให้การด าเนินงาน ตลอดจนการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ให้มีความสะดวก และเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 
 



๕ 

 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ควรบริการวิชาการลงสู่ท้องถิ่น โดยเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
 2) การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ควรศึกษาถึงเหตุผลที่นักศึกษาท างาน 
ไม่ตรงตามสาขาที่จบ และความต้องการ ความจ าเป็น (Need) ของผู้ประกอบการ เพ่ือน ามาปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 3) ควรก าหนดคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตที่ต้องการผลักดันให้เป็นเรื่องโดดเด่น
ของหลักสูตร พร้อมกระบวนการผลิตบัณฑิต และมีการติดตามผล เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตาม 
ที่ก าหนดไว้ให้ชัดเจน  
 4) ควรจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรโดดเด่น เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรการบัญชี (บช.บ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และ
ขอให้หลักสูตรการบัญชี (บช.บ.) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  
ไปพิจารณาด าเนินการตามทีเ่ห็นสมควรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    

  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 8/2561  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2561 และตรวจเยี่ยมหลักสูตรดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) และโรงเรียนสาธิตฯ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

     นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
      ดร.จ านงค์   ตรีนุมิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


