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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2561 

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 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. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  1) หน้า 6 ระเบียบวาระที่ 4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) ข้อ 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็น



๒ 

 

ดังนี้ เพ่ิมข้อ 7) ควรจัดท าเป็นโครงการพัฒนาหลักสูตรโดดเด่นเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ และแผนการบริหาร 
งานบุคคล 
  2) หน้า 7 ระเบียบวาระที่ 4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร
การบัญชี (บช.บ.) ข้อ 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็น
ดังนี้ ข้อ 2) จาก “การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ควรศึกษาถึงเหตุผลที่นักศึกษาท างานไม่ตรงตาม
สาขาที่จบ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากผู้ประกอบการ เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป” 
เป็น “การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ควรศึกษาถึงเหตุผลที่นักศึกษาท างานไม่ตรงตามสาขาที่จบ 
และความต้องการจ าเป็น (Need) ของผู้ประกอบการ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป” 
  3) หน้า 7 ระเบียบวาระที่ 4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร
การบัญชี (บช.บ.) ข้อ 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็น
ดังนี้ เพ่ิมข้อ 4) ควรจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรโดดเด่น เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) 
 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันพุธที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 โดยหลักสูตรดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้  
  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) การจัดหาบุคลากรโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จ านวน 3 คน 
 2) โครงการ Thailand Clarinet Academy 2017 
 3) โครงการพัฒนาศักยภาพการบรรเลงวงดนตรีประเภท Wind Band และการประกวด 
Thailand International Wind Symphony Competition 2018 
 4) โครงการ Faculty Recital ครั้งที่ 1 
 5) โครงการ Thailand International Trombone Festival 2017 
 6) โครงการ Workshop Percussion 
 7) โครงการแสดงดนตรี “Sax Sing Song” 
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 8) โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 
 9) โครงการ Faculty Recital ครั้งที่ 2 
 10) โครงการ String Chamber Orchestra Concert No.6 
 11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องดนตรีทรัมเป็ตและเครื่องดนตรีทูบา 
 12) โครงการส่งเสริมวิชาการด้านการปฏิบัติดนตรีแจ๊สเชิงบูรณาการกับงานสร้างสรรค์
ทางดนตรี และการแสดงดนตรีแจ๊ส “Jazz in the house” 
 13) โครงการดนตรีบ าบัด 
 14) โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีเครื่องลม เพ่ือการเข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 1 
 15) โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรี เพ่ือชุมชน (ร่วมกับภาควิชาดนตรีไทย)  
       

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  
 1) ด้านอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่เป็น
ห้องเรียนเดี่ยว และห้องเรียนปฏิบัติรวมวงขนาดใหญ่ในปัจจุบันมีไม่เพียงพอ 
 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากอุปกรณ์ดนตรีที่ไม่เพียงพอต่อ
นักศึกษาและมีราคาแพง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจึงไม่เพียงพอ  
  โดยทั้ง 2 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลต่อการยกระดับ College of Music, BSRU  
ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music ทั้ง The National Association 
for Music Education (NAfME), National Association of Music Merchants (NAMM) หรือ Musique 
Quality Enhancement (MusiQuE) ซึ่งเป็นเกณฑ์ของการเป็น College of Music ตามมาตรฐานสากล  
ซึ่งอาจส่งผลต่อการแข่งขันทางการศึกษาด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยต่อไปในภายภาคหน้า 
 3) ในเรื่องการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาที่ตรงตามบริบทของหลักสูตรดนตรี
ตะวันตก โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้ง The National Association for Music Education (NAfME), 
National Association of Music Merchants (NAMM) หรือ Musique Quality Enhancement 
(MusiQuE) ซึ่งเป็นเกณฑ์ของการเป็น College of Music ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะสร้างมาตรฐานและวัด
คุณภาพของหลักสูตรดนตรีตะวันตกได้อย่างแท้จริง อีกทั้งการตรวจมาตรฐานดังกล่าวจะท าให้หลักสูตรเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพ่ือยกระดับการเรียนการสอนให้เทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานของการเป็น 
International College of Music ซึ่งจะสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการศึกษาด้านดนตรีของมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคเอเซีย แต่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึดกษา ยังไม่ยอมรับเกณฑ์ดังกล่าว 
 4) ด้านอัตราก าลัง ยังขาดอัตราด้านผู้สอนและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน     

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย  
 2) ควรจัดท าโครงการหารายได้เพ่ือน ารายไดม้าบริหารจัดการหลักสูตร 



๔ 

 

 3) ควรติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
 4) ควรก าหนดพ้ืนที่การบริการทางวิชาการให้ชัดเจน 
 5) ควรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต หรือเป้าหมายของนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร 
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ชัดเจน 
 6) บุคลากรควรเป็นนักปฏิบัติที่ดี ที่สามารถน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพ่ือน าไปสู่
การผลิตนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ   
 7) ควรจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรโดดเด่น เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ โดยประสานขอ
ความช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และขอให้หลักสูตรดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

  4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖1 ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือให้การจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา 
 2) โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับประถมศึกษาเป็นห้องเรียน IEP (Intensive English 
Program) ระดับมัธยมศึกษาเป็นห้องเรียน Gifted Program 
 3) โครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
  3.1) โครงการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  3.2) โครงการเรียนภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยผ่านสถาบันขงจื้อ 
 4) โครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
ต่างประเทศ (Oxford Online Placement Test) 
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 5) การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ห้องเรียน IPAD 
 6) โรงเรียนเปิดสอนวิชาภาษาเพ่ือนบ้าน (มลายู เขมร จีน) ให้แก่นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 7) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ (ROBOT) เนื่องจากมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ อีกทั้งนักเรียนมีความสนใจในด้านการพัฒนาการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์
และเป็นโครงการที่โรงเรียนเคยได้รับรางวัล ดังนั้น โรงเรียนสาธิตจึงมุ่งสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 8) โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEM เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและการบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ  
   

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) โครงการห้องเรียนพิเศษ ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ ขาดครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษา และโรงเรียนไม่สามารถจ้างบริษัทมาจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได ้
 2) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเพ่ิมขึ้น จ าเป็นต้องจัดจ้างอาจารย์ภายนอกมาช่วยสอนเป็นรายชั่วโมง ท าให้งบประมาณเหลือน้อย 
ไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  
 3) งบบ ารุงการศึกษาของโรงเรียนน าไปใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูเพ่ิมขึ้นทุกปี และ
มหาวิทยาลัยหักเงินจากงบบ ารุงการศึกษาไปร้อยละ 20 ของรายรับ รวมทั้งหักค่าสาธารณูปโภคอีกร้อยละ 10 
ท าให้โรงเรียนเหลือเงินงบบ ารุงการศึกษาน้อย มหาวิทยาลัยควรหักเงินจากงบบ ารุงการศึกษาให้น้อยลง 
 4) ควรให้พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ของโรงเรียน ย้ายไปบรรจุ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือให้งบบ ารุงการศึกษาเหลือมากขึ้น ก็จะท าให้โรงเรียน
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5) ด้านอาคารสถานที่ ควรปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนโดยเพ่ิมพ้ืนที่ทางเท้าและ 
จัดระเบียบรถจักรยานยนต์บริเวณรอบโรงเรียนให้มีระเบียบ และเพ่ือลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตที่มีความตั้งใจ 
ในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 
 2) มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนสาธิต 
 3) ควรส ารวจความต้องการของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีโด่ดเด่น สร้างความน่าสนใจให้กับโรงเรียนสาธิต 



๖ 

 

 4) ควรจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนสาธิตโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งทุน
สนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือในด้านงบประมาณได้ 
 5) การปรับหลักสูตรในอนาคต ควรค านึงถึงทักษะหรือสมรรถนะของผู้สอนที่ต้องเพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนแผนการพัฒนาบุคลากร ในด้านอัตราก าลังทดแทนต้องสอดคล้อง หรือมีแนวโน้มไปในทิศทางของ
หลักสูตรใหม่ที่จะปรับด้วย  
 6) ควรเน้นย้ าการสร้างจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยไปจนถึง
ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย เพ่ือเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ยั่งยืนให้เกิดข้ึนกับนักเรียนให้ได้  

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และขอให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    

  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 9/2561  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/2561 และตรวจเยี่ยมหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน ส านักกิจการนักศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่  
9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

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


