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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/๒๕๕9
วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์
สะเพียรชัย
ประธานกรรมการ
2. นายสมเชาว์
เกษประทุม
กรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการ
4. ดร.ดิเรก
พรสีมา
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
เลขานุการ
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. อาจารย์อภิญญา
หนูมี
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่การประชุม
1. นางสาวกัลย์ธมน
2. นางสาวนิศาชล
3. นางสาวสุนิสา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวกฤตยา
6. นางสาวภรทิพย์

ภัคเวทพิสษิ ฐ์
ฉัตรทอง
รีรานนท์
แสงมาศ
สุวรรณไตรย์
พลอาชีพ

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางกมลทิพย์

เชื้องาม

ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี

๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(บัณฑิตวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี และสานักกิจการนิสิตนักศึกษา)
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ รับทราบสรุป
ผลการตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี และสานักกิจการนิสิต
นักศึกษา ประจาปี พ.ศ.2558 เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯได้ใช้เป็นข้อมูล
สาหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานดังกล่า ว ในวั นอัง คารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 โดยสรุปผลการตรวจ
ติดตามฯ ในปีก่อนนั้น บัณฑิตวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี และสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้นาเสนอปัญหา
การดาเนินการพัฒนาและแนวทางการดาเนินงาน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ รายละเอียด
ตามเอกสารสรุปดังแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 บัณฑิตวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี และสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การประชุมและตรวจติดตามการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.30 น. – 11.00 น.
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของมหาวิท ยาลัย ได้ป ระชุม และ
ตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณบดี รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ประจา
บัณฑิตวิท ยาลัย ให้ก ารต้อ นรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นคาถามและให้ข้อมูล ต่า งๆ แก่ค ณะ
กรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1) การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(1) การพัฒนาระบบการกากับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ให้มีการบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(1.1) การจัดทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ทุกหลักสูตร) ปีการศึกษา 2558
(1.2) การดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเขียนหลักสูตร
(มคอ.2) ระดับบัณฑิตศึกษา
(1.3) การจัด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต
วิชาชีพครู และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
(1.4) การตรวจประเมิ นคุณภาพการศึก ษาภายในระดับหลัก สูตรบัณฑิ ตศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2558 และกรอกข้อมูลรายงานในระบบ CHE-QA
Online
(1.5) การดาเนินโครงการปรับ ปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบัง คับ ระดับ บัณฑิ ตศึก ษา
ณ จังหวัดสระแก้ว
(1.6) การจัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง กฎ ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 3
(1.7) การจัดประชุม คณะอนุก รรมการปรับ ปรุง กฎ ระเบีย บ ข้ อบั ง คั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา

๓

(2) การพั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณฑิ ตให้เ ป็นผู้นาการเปลี่ ยนแปลงและมี ทั ก ษะการเรียนรู้ใ น
ศตวรรษที่ ๒๑
(2.1) การจัดสัมมนา เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(2.2) การดาเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให้กับ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(3) การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(3.1) การดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิม พ์
เผยแพร่และการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมระดับบัณฑิตศึกษา
(3.2) บัณฑิตวิทยาลัยได้รับโล่ที่ระลึกส าหรับ การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย
ระดับโลก"
(3.3) การร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจาปี
2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน"
(3.4) การจัดทาวารสารวิชาการ “บัณฑิตศึกษา”
(4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
(4.1) เน้นหลักโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เป็นธรรม การมีส่วนร่วม คุณธรรม จริยธรรม
(4.2) การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
(4.3) การจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา
(4.4) การจัดสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามารับฟัง
(4.5) การจัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
(4.6) การจัดประชุมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณบดี ประธานสาขา
(4.7) การจัดประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
(4.8) การส่ง เจ้า หน้าที่ เข้า ร่ว มอบรมโครงการปฏิบัติก ารต่า งๆ เพื่อเสริม สร้า ง
ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
(4.9) การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(5) การบริการวิชาการทางสังคม
(5.1) การดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นาชุมชน เรื่อง การบูรณาการภาวะ
หน้าที่เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ผู้นาชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุ รี
(5.2) การดาเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้กับ
ตารวจในสานักงาน
(5.3) การดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก าร เรื่อง สมุ นไพรไทย และการท า
ลูกประคบสมุนไพรเพื่อการค้า
(5.4) การดาเนินโครงการอบรมเชิงวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป”
(5.5) การดาเนิน โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติก ารหลัก สูตรและการจัดการเรียนรู้
บูรณาการอาเซียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ณ โรงเรียนราชินีบน
(6) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
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(6.1) การดาเนินโครงการสัมมนาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม
(6.2) การเข้า ร่วมประชุมกับ คณะผู้บริหาร Perth Institute of Business and
Technology at ECU, Perth Australia
(6.3) การเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร Edith Cowan University, Perth,
Australia
(6.4) การต้อนรับแขกต่างประเทศ Mr.Josselin Charpenay, Marketing and
Student Support Office, Phoenix Academy Perth, Western Australia โดยมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน ณ ห้องท่านผู้หญิงจันทร์
2) ปัญหาที่พบ
(1) สานัก งานและห้อ งเรียนระดับบัณฑิตศึกษาควรอยู่ในบริเวณอาคารเดียวกันเพื่อการ
อานวยความสะดวกที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์
(2) การปรับปรุงห้องเรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
(3) การจัดสรรอัตรากาลังบุคลากรเพื่อรองรับการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) ควรมีกรอบการวิจัยที่ชัดเจนให้แก่นักศึกษาและมุ่งเป้าในการทาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างถ่องแท้ แตกฉากจนได้องค์ความรู้ที่ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติ แก้ไขปัญหาท้องถิ่น และชุมชน สามารถ
ขยายขอบข่ายงานวิจัยได้ โดยการให้คณาจารย์และนักศึกษาคิดโจทย์วิจัยร่วมกัน
(2) ควรจัดเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง Work - Integrated Learning
(WIL) Project - Based Learning (PBL) การเรียนรู้แบบการกระทาจะต้องสอดแทรกลงไปในทัศนคติและ
วิธีการเรียนการสอนของคณาจารย์ เพื่อนาไปสู่การเรียนการสอน ๔.๐ ได้
(3) ควรสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาท าการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น เช่ น บริ เ วณ
มหาวิท ยาลัย หรือ กรุง เทพมหานครมี ปัญ หาด้านใดบ้างที่ จ ะต้อ งดาเนิน การแก้ ไ ข อาทิ มลพิษทางเสีย ง
ทางอากาศ น้าเสีย การจราจร เป็นต้น
(4) ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการลอกเลียนผลงานวิชาการ
(5) ควรส่ง เสริม ให้มี การท าวิจัยในชั้นเรียน ใช้ เ ทคนิคการสอน หลัก การ แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการคิดและการเรียนรู้ของนักการศึกษา มาประยุกต์ใช้และพัฒนาด้านการเรียนการสอน เพื่อก้าวเข้าสู่
การเรียนการสอน 4.0
(6) ควรบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยในเชิงรุก
(7) ควรส่งเสริมและเน้นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
(8) ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อนาผลสัมฤทธิ์ท่
ได้มาพัฒนากิจกรรมและโครงการในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.2 การประชุมและตรวจติดตามการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 11.15 น. – 12.30 น.
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี โดยมีผู้อานวยการสานักงาน และเจ้าหน้าที่ประจา
สานักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นคาถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะ
กรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงานหลัก ในระดับ
กอง แต่ละกองมีภาระงานและหน้าที่หลัก ดังนี้
กองกลาง ภาระงานและหน้าที่ หลัก คือ งานบริหารงานทั่ว ไป งานเลขานุก าร และงาน
สวัสดิการ
กองนโยบายและแผน ภาระหน้าทีห่ ลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งาน
งบประมาณ งานข้อมูลสารสนเทศ และงานประกันคุณภาพ
กองบริหารงานบุคคล ภาระงานและหน้า ที่ห ลัก คือ งานบริห ารงานทั่ ว ไป งานพัฒ นา
ระบบงานอัตรากาลังและบุคลากร งานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ งานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ
และบาเหน็จความชอบ และงานวินัยและนิติการ
กองคลัง ภาระงานและหน้าทีห่ ลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานการเงิน งานบัญชี และงาน
พัสดุ
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ภาระงานและหน้า ที่ห ลัก คือ งานบริห ารงานทั่ วไป
งานวิศวกรรมและอนุรกั ษ์พลังงาน งานสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
และงานพาหนะ
1) การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(1) ดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
(2) ดาเนินการจัดสรรงบประมาณประจาปีไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(3) ดาเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามแผนการประเมินและ
การปรับปรุงการควบคุมภายในสู่การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560”
(4) ด าเนิน โครงการศึ ก ษาดูง าน เรื่ อง “การเรีย นรู้ร่ วมเครื อข่ า ยการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรและนักศึกษา”
(5) ดาเนินโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(6) ดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
(7) ดาเนินการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(8) ดาเนินการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
(9) ดาเนินการจัดอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) เพื่อพัฒนาในสายงาน
(10) ดาเนินการจัดอบรมการประเมินค่างาน ๓ รอบ คือ ผู้บริหารระดับสูง ๑ รอบ และสาย
สนับสนุน ๒ รอบ
(11) ดาเนินการจัดอบรมบุคลากรของสานักงานอธิการบดี เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีภายใน
องค์กร
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(12) อยู่ระหว่างการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานอธิการบดี
(13) ดาเนินการปรับ หลักเกณฑ์ก ารประเมิ นและการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย
(14) ดาเนินการจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ
(15) ดาเนินโครงการการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ
(16) ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สีเขียว
(17) ดาเนินการควบคุมงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(18) สนับสนุนและอานวยความสะดวกหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
(19) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
(20) ดาเนินการซ่อมบารุงอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
2) ปัญหาที่พบ
(1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกร และสถาปนิก
(2) สถานท่จอดรถไม่เพยงพอ
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในสานักงานมีใจรักงานบริการ รอบรู้งานดี มีน้าใจ และใสสะอาด
(2) ควรจัดทาสถานที่จอดรถใต้ดิน เพื่อลดปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และจัดระเบียบพื้นที่
จราจรภายในมหาวิทยาลัย
(3) ควรมีคณะกรรมการพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
จานวน และความจาเป็นในการว่าจ้างอาจารย์พิเศษแต่ละคณะ
(4) ควรปรับปรุงห้องน้าคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาให้เป็นโถชักโครกทั้งหมด
(5) มหาวิทยาลัยควรดาเนินการจัดทาทะเบียนชื่อ – ที่อยู่ปัจจุบันและประวัติศิษย์เก่า รวมทั้ง
รายชื่อและประวัติศษิ ย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับ
ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย
(6) ควรดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกให้ดี หากต้นไม้ตายต้องรีบนาออกและหาต้นไม้ใหม่มา
ทดแทน
(7) ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางในการรับ ฟัง ความคิ ดเห็ นจากกรรมการผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ คณาจารย์
บุคลากร นิสิตนักศึกษา
(8) ควรจัดทา Model จาลองอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การประชุม และตรวจติด ตามการดาเนินงานของส านัก กิจ การนิส ิต นัก ศึก ษาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.15 น. – 14.45 น.
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยมีผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการ
สานัก และเจ้าหน้าที่ประจาสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็น

๗

คาถามและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
ดังนี้
1) การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(1) ดาเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
(2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ กีฬา ส่งเสริม
สุข ภาพและนันทนาการ กิ จ กรรมด้า นการบ าเพ็ญ ประโยชน์ต่อสัง คมส่ว นรวม สร้า งเสริม คุณธรรมและ
จริ ยธรรม ส่ง เสริม ศิล ปะและวั ฒ นธรรม รวมถึ ง การจัด สวั ส ดิ ก ารและบริก ารให้ แ ก่ นิสิ ตนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
(3) ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นบัณฑิ ตที่ มีจิตสาธารณะ
ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย
(4) ดาเนินการจัดชมรมสุริยะอาสาพยาบาล
(5) ดาเนินการโครงการจัดตั้งทุนการศึกษาให้เปล่าแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
(6) ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี “กิจการ...บ้านสมเด็จ” เพื่อรวบรวม
การทากิจกรรมตลอดปีการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทราบและนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
(7) ดาเนินการจัดทาคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา
(8) การสร้างเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เพื่อประสานงานการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมแก่นิสติ นักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชาในคณะต่างๆ จะมีอาจารย์ผแู้ ทนสาขา
เข้าร่วมประชุมและวางแผนการดาเนินงานของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
(9) การส่งเสริมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับสานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน โดยส่งผู้นานิสิตนักศึกษาไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ Phnom Penh International
University (PPIU) ประเทศกัมพูชา
(10) ส่งเสริม นิสิ ตนักศึก ษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิท ยาลัยทางด้า นกี ฬ าและ
สุข ภาพ โดยเปิดบริก ารห้อ งฟิตเนส เพื่ อส่งเสริม ให้นิสิตนัก ศึกษา คณาจารย์ บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิ ด
ประโยชน์ และดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
(11) อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาใบทรานสคริปต์ (Transcript) กิจกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา
(12) อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาโปรแกรมกิจกรรมโฮมรูมให้แก่อาจารย์ทปี่ รึกษาทุกชั้นปี
2) ปัญหาที่พบ
(1) นิสิตนักศึกษาไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่จัดไว้
(2) นิสิตนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) ควรประเมินอัตลักษณ์ที่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพึงมี คือ
“มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” ในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายบุคคลและชี้แจง
ข้อมูลโดยละเอียด เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป

๘

(2) ควรประชาสัมพันธ์ข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจ “เกรดทาให้คนมีงานทา กิจกรรมทาให้
คนทางานเป็น” หรือสุภาษิตต่างๆ โดยติดประกาศ หรือโฆษณา เพื่อปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีจิตสานึกที่ดี และ
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น
(3) เห็นด้วยกับการทาใบทรานสคริปต์ (Transcript) กิจกรรมให้แก่นสิ ิตนักศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมและตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้ง ที่ 12/2559 ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิ จ
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 15.00 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

