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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2562 

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑4 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ ติดภารกิจ 

 

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 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพธุที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   

  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ) 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการธุรกิจ (บธ.บ) โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1.1 หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.66 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีผลงานวิชาการและงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 16 งาน 
นักศึกษามีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 4 งาน หลักสูตรฯ จัดโครงการ 
ให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตที่ได้
งานท า คิดเป็นร้อยละ 100 ใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

1.2 แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

2559 จ านวน 60 คน จ านวน 53 คน จ านวน 48 คน 
ร้อยละ 90.57 

จ านวน 43 คน 
ร้อยละ 81.13 

จ านวน 41 คน 
ร้อยละ 77.36 

2560 จ านวน 60 คน จ านวน 55 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 45 คน 
ร้อยละ 81.82 

จ านวน 35 คน 
ร้อยละ 63.64 

2561 จ านวน 60 คน จ านวน 33 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 31 คน 
ร้อยละ 93.94 

รวม จ านวน 180 คน จ านวน 149 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 
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หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                             
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

1.3 จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
2559 จ านวน 53 คน จ านวน 5 คน 

ร้อยละ 9.43 
จ านวน 10 คน 
ร้อยละ 18.88 

จ านวน 12 คน 
ร้อยละ 22.64 

2560 จ านวน 55 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 10 คน 
ร้อยละ 18.18 

จ านวน 20 คน 
ร้อยละ 36.36 

2561 จ านวน 33 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 2 คน 
ร้อยละ 6.06 

รวม จ านวน 149 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                  
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

1.4 จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ปีการศึกษา 2556 จ านวน 73 คน 
จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 4.11 

จ านวน 33 คน 
ร้อยละ 45.20 

จ านวน 13 คน 
ร้อยละ 17.81 

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 45 คน 
จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 0 คน 
ร้อยละ 0 

จ านวน 7 คน 
ร้อยละ 15.56 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 48 คน 
จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 13 คน 
ร้อยละ 27.08 

รวม จ านวน ......... คน 
จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                   
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

1.5 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  
1) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 43,412 บาท 
2) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 41,875 บาท 

หมายเหตุ กรณีหลักสูตรไม่ทราบข้อมูลให้ศึกษาผลรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จากกองคลังได้ที่เว็ปไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th/document หรือติดต่อฝ่าย
ประกันคุณภาพของคณะต้นสังกัด ทั้งนี้หากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “NA” 
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1.6 อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 
2560 23 23 23 100 
2561 36 34 34 100 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2561 

1.7 ความพึงพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2560 23 23 4.52 
2561 36 34 4.75 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2561 

1.8 ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

1 นายภูวนัย หนุนอนันต์ และ 
น.ส.สุกัญญา ทวีบุญ 

น า เ ส น อ บ ท ค ว า ม วิ จั ย
ระดับชาติ 

ประกาศนียบัตร 

2 น.ส.สิรินดา ปาละกุล และ 
น.ส.ชนิดา วิณโรจน์ 

น าเสนอบทความวิจัยระดับ
นานาชาติ 

ประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือปีการศึกษา 2561 
1.9 ข้อมูลของหลักสูตรที่สะท้อนถึงด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

   หลักสูตรจัดการเรียนการสอนและโครงการที่พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้
นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ และด าเนินธุรกิจเป็นของตนเองได้ 
ยกตัวอย่างเช่น 
 1) นักศึกษาจบการศึกษาแล้วได้งานท า คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีบางส่วนประกอบ
อาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจหรือสืบทอดกิจการต่อจากครอบครัว 
 2) นักศึกษาสามารถคิดค้นสินค้าและบริการที่มีผู้ บริ โภคเป็นศูนย์กลาง  
โดยออกแบบโมเดลธุรกิจที่ได้รับประเมินจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิว่าสามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจได้จริง จากการที่หลักสูตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Design Thinking for Innovative 
Startups 
 3) นักศึกษาสามารถผลิตสินค้าในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม เช่น เสื้อยืดสกรีน
ลายต่างๆ สบู่ น้ ายาล้างจาน เป็นต้น 
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 4) นักศึกษาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ร่วมกับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้ผลลัพธ์ คือ พวงกุญแจแบบ
ปักสองด้าน บรรจุภัณฑ์ผ้าลายแตงโมและผ้าซิ่น บรรจุภัณฑ์ผ้าขาวม้า ของชุมชนบ้านยางลาว ต.บ้านดอน  
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นต้น 
  

  2. ปัญหาและอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)   
   - ต้องการอัตราอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชากาประกอบการ (Entrepreneurship)  

2.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
   1) งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   2) สถานที่ พ้ืนที่-ห้อง ส าหรับเป็น Co-working space ให้กับนักศึกษาในการ
ค้นคว้า ระดมสมองเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ 
   3) งบลงทุนในการสร้าง Co-working space 

2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
    1) ห้องเรียนรูปแบบ Smart Classroom มีจ านวนน้อย  
 2) อุปกรณ์ในห้องเรียนบางห้องช ารุดไม่พร้อมใช้งาน  

2.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  - นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะความรู้จากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จบมา ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรคาดหวัง 
2.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพื่อการจัดการศึกษา 

  1) การอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2) ขั้นตอน กระบวนการ ล าดับขั้น ท าให้ล่าช้า 

 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอชื่นชมคณาจารย์ที่มีความพยายามผลักดันให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผน
ได้มากขึ้นในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา และเสนอให้พยายามผลักดันต่อไป 
 2) ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาหลักสูตรในด้านต่าง ๆ เช่น แผนการพัฒนา
บัณฑิตให้ประสบความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น 
 3) ควรจัดท าแผนก าหนดการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศ และวางกระบวนการในการ
พัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผ่านครบทุกตัวชี้วัด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตร
ความเป็นเลิศ ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
 4) สืบเนื่องจากความเห็นในข้อที่ 2) ในแผนการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนส าเร็จเป็น
ผู้ประกอบการ ควรก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้หรือในสิ่งที่นักศึกษาจะสามารถกระท าได้ เมื่อส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละปี ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ เช่น เมื่อจบปี 1 นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านใด และเกิด
ทักษะอะไร เป็นต้น 
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 5) ควรจัดระบบการเรียนการสอนนรูปแบบโมดูล (Module) ที่ทั้งนักศึกษาในหลักสูตรและ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ โดยประชาชนทั่วไปต้องจ่ายค่าลงทะเบียน และหากต้องการเก็บหน่วยกิต 
จากโมดูลต่าง ๆ ไว้ เพ่ือขอสมัครเป็นนักศึกษาในภายหลังก็สามารถท าได้  เป็นการจัดหลักสูตรแบบ 
Microcredential program ทั้งนี้ ยังเป็นการช่วยหลักสูตรให้มีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น และช่วยหารายได้ 
ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง  
 6) ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสามารถประสานกับหน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงเจตจ านงในสิ่งที่หลักสูตรต้องการให้ช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งใดเป็นพิเศษได้  
 7) ในการคัดเลือกนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อาจพิจารณาให้มีการ
ทดสอบเบื้องต้น เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งของนักศึกษา (Diagnostic assessment) และใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
มาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งสามารถท าได้ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มให้มี
ศักยภาพได้ตรงจุดต่อไป 
 8) ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการโดยน าแนวทางที่ดีมาปรับประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและผู้เรียน 
 9) ควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี เป็นร้อยละ 100 
เพ่ือค้นหากระบวนการที่ดี (Good Practice) ที่สามารถน ามาใช้หรือขยายผลต่อไปได้ 
 10) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็น
ผู้ประเมินบัณฑิต และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
นายจ้างต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 
(บธ.บ) และให้หลักสูตรรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้น าเสนอแนวทางและผล 
การด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
1.1 ข้อมูลนักเรียน 
 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน (ห้อง) จ านวนนักเรียน (คน) 
ปฐมวัย ๓ ๘๕ 
ประถมศึกษา ๑๕ ๕๐๘ 
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มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๒ ๓๔๘ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒ ๓๕๖ 

รวม ๔๒ ๑,๒๙๗ 
 

 ๑.๒ ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
ระดับชั้นที่สอน 

ปฐมวัย ประถม มัธยม รวม 
ข้าราชการ ๑ ๒ ๔ ๗ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) ๑ ๑๐ ๑๕ ๒๖ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ๔ ๕ ๘ ๑๗ 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ๒ ๔ ๓ ๙ 
อาจารย์พิเศษ ๑ ๑๑ ๑๓ ๒๕ 
ลูกจ้างประจ า - - ๑ ๑ 
เจ้าหน้าที่ ๑ ๓ ๓ ๗ 

รวม ๑๐ ๓๕ ๔๗ ๙๒ 
  

 1.3 โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนมากขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะโครงการห้องเรียนพิเศษ  
(ระดับประถมศึกษาเป็นห้องเรียน IEP (Intensive English  Program) ขณะนี้มี ป.๑ – ๔ ระดับมัธยมศึกษา
เป็นห้องเรียน Gifted Program ขณะนี้มี ม.๑ – ๓ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ความพร้อม                    
ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเชิงวิชาการ และการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ      
อย่างยิ่งระดับปฐมวัยจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยใช้รูปแบบ STEAM   
            1.4 โครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 1) โครงการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เป็นโครงการต่อเนื่องที่ในระดับมัธยมศึกษาจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้จัดโครงการนี้ให้กับ
นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และในปีนี้ระดับมัธยมศึกษาจะจัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 2) โครงการเรียนภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
โดยผ่านสถาบันขงจื้อ 
 3) โครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานต่างประเทศ (Oxford Online Placement Test) ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนักเรียนคนใดผ่านเกณฑ์               
จะได้รับวุฒิบัตรส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนจะด าเนินการสอนซ่อมเสริมให้เป็นกรณีพิเศษ 
 4) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ (ROBOT) เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ที่โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมเพ่ือฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนโปรแกรมบังคับ
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หุ่นยนต์มีนักเรียนในโครงการพัฒนาความรู้ต่อยอดไปสร้างเครื่องปริ้น ๓ มิติ และได้รับรางวัลจากการประกวด
นวัตกรรม   
 5) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีที่ผ่านมา ในระดับประถมศึกษา                   
ผลการทดสอบได้คะแนนสูงมาก ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายคะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมา                     
(มีนักเรียนได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จ านวน ๔ คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
จ านวน ๑ คน) ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากโรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนในปีที่ผ่านมาว่านักเรียน                  
มีคะแนนเฉลี่ยต่ าในมาตรฐานใดบ้าง และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้    
โดยเน้นตามมาตรฐานนั้น ๆ แต่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ถ้านักเรียนทราบผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาแล้วนักเรียนจะไม่ให้ความส าคัญของการทดสอบนี้ จึงท าให้ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบไม่สูง
เท่าท่ีควร 
 6) โรงเรียนเปิดสอนวิชาภาษาเพ่ือนบ้าน (มลายู เขมร จีน) ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 7) โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ โครงการเรียนปรับพ้ืนฐาน และโครงการเรียนพิเศษ 
วั นเสาร์  และโครงการเรี ยนพิ เศษตอนเย็ น  ซึ่ ง โครงการเหล่ านี้ เป็ นโครงการที่ ก่ อให้ เกิ ดรายได้  
โดยโรงเรียนได้น าส่งเงินเข้าบัญชีบริการวิชาการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๙๔๘,๖๐๐ บาท   
 8) โครงการบริการวิชาการ/โครงการที่ประสานความร่วมมือกับชุมชน  ได้แก่  
โครงการอบรมการท าหนังสือนิทานเล่มเล็ก โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๓๖๘ โรงเรียนได้ด าเนิน
โครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นที่ความต้องการของโรงเรียนภายนอกว่าต้องการอบรมในเรื่องใด  
นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความร่วมมือกับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ ในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ รุ่นที่ ๓๖๘ เพ่ือฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชน และเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต 

     

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 1) เนื่องจากระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีจ านวนนักเรียนและห้องเรียน
เพ่ิมขึ้นทุกปีท าให้ครูมีภาระงานเพ่ิมขึ้น โรงเรียนแก้ปัญหาในเบื้องต้น คือจ้างอาจารย์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาช่วยสอนเป็นรายชั่วโมง ส่วนครูในโรงเรียนถ้าสอนเกินเกณฑ์จะจ่ายค่าสอนเกินเกณฑ์ให้                  
ในระยะยาวโรงเรียนจะวิเคราะห์ภาระงานของโรงเรียนใหม่เพื่อขออนุมัติอัตราบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
 2) โรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครู โรงเรียนสาธิต  
ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างจากการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องต าแหน่งครู 
และความก้าวหน้าทางวิชาการของครู  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ                     
ให้โรงเรียนสาธิตจัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนสาธิตแยกออกจากมหาวิทยาลัย 
 



๙ 

 

2.2 วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 - โรงเรียนขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายด้านการเงิน  
ทั้งเงิน บกศ. และเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ (กันยายน – 
พฤศจิกายน) โรงเรียนจะแก้ไขปัญหาโดยจัดท าระเบียบ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนสาธิต โดยรายได้ของ
กองทุนมาจากเงินเหลือจ่ายจากเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา และเงินรายได้อ่ืนๆ ของโรงเรียน 

2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 - โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ส่งอาจารย์มาช่วยสอนในโรงเรียนสาธิต แต่เนื่องจากอาจารย์มีภาระงานมาก 
และบ่อยครั้งที่อาจารย์ทิ้งคาบสอน 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอชื่นชมคณาจารย์ที่พัฒนาแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน  
โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก 
 2) โรงเรียนสาธิตฯ ควรถือเป็นหนึ่งภาควิชาในมหาวิทยาลัย โดยสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
หรือคณะครุศาสตร์ เพ่ือให้อาจารย์สามารถท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้  
 3) การบริหารจัดการเพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ หรือสร้างกระบวนการ
บริหารงานที่ชัดเจน หากต้องการสร้างกฎระเบียบ ข้อบังคับแยก ต้องครอบคลุมไปถึงการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให้อาจารย์สามารถก้าวหน้าในสายงานได้ ทั้งนี้ ในการก าหนดข้อบังคับต่างๆ ควรค านึงถึงอาจารย์
ชาวต่างชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในอนาคตด้วย เพ่ือให้สามารถดึงดูดและ/หรือธ ารงรักษาอาจารย์ทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีคุณภาพ 
 4) ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ควรมีส่วนร่วมในการประเมินความดีความชอบอาจารย์
สังกัดในคณะต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมสอนในโรงเรียนสาธิต เพ่ือเป็นการช่วยในด้านความร่วมมือและแสดงความ
รับผิดชอบของอาจารย์เองที่ตกลงร่วมสอน 
 5) ควรปลูกฝังการสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในเรื่องของมารยาทร่วมสมัย ไปจนถึง
การใช้สื่อโซเชียลที่ดีที่เหมาะสม อาจใช้เป็นรูปแบบการประเมินต่าง ๆ หรือหาแนวทางอ่ืนที่เหมาะสมตามบริบท 
 6) ควรเก็บข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือการน าไปปรับปรุงและพัฒนาได้ตรงจุด
ต่อไป   
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และให้โรงเรียนสาธิตฯ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
   

  5.1 การจัดท าร่างแบบรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 



๑๐ 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ให้ฝ่าย
เลขานุการด าเนินการจัดท าร่างแบบรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดท าร่างแบบรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามฯ พร้อมทั้ง
ด าเนินการเก็บข้อมูลได้หลังจากนี้ 
 

  5.2 รายงานผลความคืบหน้าของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ได้มีการเปิดระบบการประเมินในส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยได้มีการแจ้งให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา เข้าไปท าแบบประเมินออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 สรุปได้ว่า
แบบสอบถามชุดที่ 1 มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 348 คน คิดเป็นร้อยละ 33.17 แบบสอบถามชุดที่ 2 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 9,511 คน คิดเป็นร้อยละ 61.10 แบบสอบถามชุดที่ 3 จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 199 คน คิดเป็นร้อยละ 35.86 แบบสอบถามชุดที่ 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 66 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.13 และแบบสอบถามชุดที่ 5 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 230 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลความคืบหน้าของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 9/2562  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2562 และตรวจเยี่ยมหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


