๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/๒๕๕9
วันพุธที่ 28 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
(สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน)
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ รับทราบสรุป
ผลการตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปี พ.ศ.2558 เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานฯได้ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานดังกล่าว ในวั นพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.
2559 โดยสรุปผลการตรวจติดตามฯ ในปีก่อนนั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะ
และวัฒ นธรรม และหน่ว ยตรวจสอบภายใน ได้นาเสนอปัญ หา การดาเนินการพัฒนา และแนวทางการ
ดาเนินงาน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ รายละเอียดตามเอกสารสรุปดังแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การประชุมและตรวจติดตามการดาเนินงานของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.30 น. – 11.00 น.
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้อานวยการสานัก
รองผู้อานวยการสานัก และเจ้าหน้าที่ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและ
เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นคาถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1) การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(1) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการลดจานวนหนังสือในห้องสมุ ด
และนาเสนอรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย เช่น e-Book ฐานข้อมูลออนไลน์ ข่าวออนไลน์ ตู้บริการยืม –
คืนหนังสืออัตโนมัติ
(2) การให้บริการและให้ความร่วมมือในการจัดหา e-Book ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ
(3) การให้บริการห้องประชุมแบบมัลติฟังก์ชั่น/สัมมนา ห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย
(4) การจัดพื้ นที่ให้บริการการเรียนรู้ (Learning Commons Zone) และมี เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยรองรับการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเข้า ถึง ทรัพยากรสารสนเทศ โดยผ่านระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
(5) การจัดบริการห้องสมุดอาเซียนและการสร้างบรรยากาศอาเซียนภายในอาคาร
(6) ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการอ่านหนังสือ
(7) ดาเนิน การปรับปรุง ห้องประชุม ของสานัก ห้องประชุมราชาวดี และห้องน้า ภายใน
อาคารให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
(8) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หอ้ งสมุด เช่น คืนตู้นี้มีโชคลุ้นรางวัล ตามหาดาวยอดนักยืม
โครงการ Happy Birthday to you โครงการ Library Tour โครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับนิสติ นักศึกษา โครงการก้าวทันเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์

๓

(9) การจัดทาวารสารสารสนเทศร่วมกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
และได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ในกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะผลัก ดันให้เข้าสู่ TCI ในกลุ่มที่ 1 ภายใน 1 - 2 ปี
ข้างหน้า โดยถือเป็นวารสารเล่มที่ 3 ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
(10) การดาเนินโครงการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม โดยนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอแนวคิดว่าต้องการให้ห้องสมุดเป็นอย่างไร และประมวลผลจัดทากิจกรรมให้ตรง
กับผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
(11) การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะทางวิชาชีพ และ
ทักษะทางภาษา
(12) การบริการวิชาการสูส่ ังคม การจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๒
2) ปัญหาที่พบ
(1) จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และจานวนผู้ใช้บริการระบบ e – Book ฐานข้อมูล
ออนไลน์ ข่าวออนไลน์ ค่อนข้างน้อย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีจึงหามาตรการรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษา
และคณาจารย์เข้าใช้บริการห้องสมุด และสนใจการใช้บริการระบบ e – Book เพิ่มมากขึ้น
(2) ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ เช่น ประตู RFID ป้องกันอุปกรณ์และหนังสือสูญหาย และประตู
เลื่อนของแต่ละชั้น
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) จานวนผู้เข้าห้องสมุดขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
โดยจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนให้นิ สิตนัก ศึก ษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และจัดกิจ กรรมการเรียน
การสอนให้สอดรับกับแนวคิด จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดจะเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดการเรียนการสอน
แบบ Problem – Based Learning (การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน) Project - Based Learning
(การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน) แ ล ะ Activity - Based Learning (การจัดการเรียนรู้แบบใช้
กิจกรรมเป็นฐาน) โดยให้นิสิตนักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ นิสิต
นักศึกษาก็จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดก็จะเพิ่มมากขึ้น
(2) ควรมี ห้อ งบริก ารค้นคว้าเฉพาะรองรับส าหรับ นิสิตนัก ศึกษาที่ ก าลัง ทาบัณฑิ ตนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
(3) ควรสร้างจิตบริการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องสมุด เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้
นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้บริการห้องสมุดอีกครั้ง
(4) ควรปรับปรุงห้องน้าให้เป็นโถชักโครก
(5) ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศควรเป็น แหล่ง ดึง ดูด ให้ นิสิ ตนั ก ศึ ก ษา
มาใช้บริการ โดยจัดอานวยความสะดวกในรูปแบบบ้านหรือโรงแรม เป็นต้น
(6) ควรกระตุ้นให้คณาจารย์ศึกษาค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community) ให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
(7) ควรประชาสัมพันธ์การใช้บริการระบบ e – Book ในแก่หน่วยงานต่างๆ ในเชิงรุก

๔

(8) ควรมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นิสิตนักศึกษาในกิ จกรรมรับน้องทั้ง กลุ่มใหญ่และกลุ่ม ย่อย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุ ด
มากยิ่งขึ้น
(9) ควรจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและ
อานวยความสะดวกให้แก่นิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
(10) ควรต่อ ยอดการบริก ารห้องสมุดอาเซียนให้เป็นห้องสมุ ดระดับ ชาติห รือนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้อารยธรรม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การประชุม และตรวจติดตามการดาเนินงานของส านักศิล ปะและวัฒนธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 11.15 น. – 12.30 น.
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการ
สานัก และเจ้าหน้าที่ประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็น
คาถามและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
ดังนี้
1) การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(1) การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมแบบยั่งยืน 6 โครงการ
ได้แก่
(1.1) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
(1.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดมารยาทงามตามวิถีไทยร่วมใจสืบ
สานวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
(1.3) โครงการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมะอารมณ์ดีสัญจร
(1.4) โครงการจัด การความรู้ด้ า นบริห ารจั ดการแหล่ง เรียนรู้เพื่ อสดุ ดีส มเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
(1.5) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
(1.6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง
(2) การจัดสรรโครงการหารายได้ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
(3) การจัด โครงการส่ ง เสริม เศรษฐกิ จ เชิง สร้ า งสรรค์ แ ละสร้ า งมู ล ค่า เพิ่ ม ด้ ว ยทุ น ทาง
วัฒนธรรม ประกอบด้วย
(3.1) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม
(3.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมด้วยการเขียนลายรด
น้า ลงรักปิดทอง
(4) การจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 30 โดยการจัดทัศนาหัวหินดินแดนแห่ง
บูรพกษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(5) การจัด โครงการพระราชดาริ เศรษฐกิ จ พอเพีย ง ผู้ นาเยาวชน เรีย นรู้ง านสื บ สาน
พระราชดาริ รุ่นที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
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(6) การจัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติก าร เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้า นการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(7) การจัด กิ จ กรรมส่ง เสริม อนุ รัก ษ์ สืบ สาน ท านุบ ารุง พร้อ มทั้ ง เผยแพร่ ศิล ปะและ
วัฒนธรรม ได้แก่
(7.1) โครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
และบริการวิชาการ “ศิลปะกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชน” ณ หมู่บ้านแม่แมะ พิพิธภัณฑ์พื้น
ถิ่นล้านนา และพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 จังหวัดเชียงใหม่
(7.2) โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
(7.3) โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 2 “CIOFF KOREA 2016 WONJU DYNAMIC DANCING CARNIVAL” ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การ
เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้
(8) การจัดทาวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมและพัฒนาให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
(9) การจัดกิจกรรม เผยแพร่ประวัติและคุณูปการเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเชิดชู
เกี ยรติสมเด็จ เจ้า พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุค คลส าคัญ ของโลก ในปี พ.ศ.2561
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(10) ดาเนินการจัดห้องพิพิธภัณฑ์ส มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ว ง บุนนาค)
บริเวณชั้น 2 ของอาคารหอประชุมสานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเชิดชูเกียรติสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก ในปี พ.ศ.2561
2) ปัญหาที่พบ
(1) ขาดแคลนบุค ลากรประจ าที่ มี ค วามรู้แ ละความเชี่ ยวชาญในการให้ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ
หอเกียรติประวัติ และบ้านเอกะนาค
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) ควรจัดทาห้องเกี ยรติป ระวัติข องมหาวิทยาลัย โดยกล่า วถึงประวัติ ความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงรวบรวมผลงานของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ หรือ
บุคคลที่สร้างชื่อเสียงหรือผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และควรมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เป็นประโยชน์
คุ้มค่า และทันสมัย
(2) ควรจัดกิจกรรมหารายได้ เช่น การจัดการแสดงในรูปแบบต่างๆ เพื่อหารายได้และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
(3) ควรจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ ม สนั บสนุน ให้นิ สิตนัก ศึก ษาและคณาจารย์ ในมหาวิ ทยาลั ย
มีความสนใจ นิยม และชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
และร่ ว มกั นเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการอนุ รั ก ษ์ ศิ ลปะและวั ฒ นธรรมไทย เช่ น การแสดง การแต่ ง กาย อาหาร
เครื่องสาอาง เป็นต้น
(4) สานักศิลปะและวัฒนธรรมควรจัดกิจกรรมร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และวิทยาลัยการดนตรี เพื่อปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ให้ความสาคัญทางด้านงานศิลปะ ดนตรี และ
การแสดง เพื่อสร้างประชาคมศิลปวัฒนธรรมไทยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(5) การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ควรเน้นการประเมิน ผลโครงการเป็นสาคัญ โดยประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่ควรประเมินผลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เช่น การจัดโครงการฝึกอบรม
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หลักสูตรมัคคุเทศก์ เป็นโครงการหารายได้ ในการดาเนินโครงการดังกล่าว มีความคุ้มค่ากับสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ลงทุนหรือไม่ และควรมีการสอบวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้เข้าอบรมด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การประชุม และตรวจติด ตามการดาเนินงานของสานัก งานสภามหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.15 น. – 14.45 น.
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสานัก งานสภามหาวิท ยาลัย โดยมีหัวหน้า สานักงาน และเจ้าหน้าที่
ประจาสานักงานสภามหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นคาถามและให้ข้อมูล
ต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1) การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(1) การดาเนินโครงการทบทวนงานนโยบาย Retreat ของสภามหาวิทยาลัย
(2) การดาเนินโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
(3) โครงการจัดประชุมสานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดประชุม 2 ระดับ คือ
(3.1) การประชุมระดับนโยบาย
- การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- การประชุมคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย
- การประชุมคระกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
- การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
(3.2) การประชุมระดับบริหาร
- การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
- การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)
(4) การจัดทาเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข่าวสาร
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ รายงานการประชุม มติการประชุม รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สานักงาน
สภามหาวิทยาลัยดูแลและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการประชุม เพื่อเป็น ช่องทางในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของมหาวิทยาลัย
(5) การจัดท าจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่มติที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัย
และเรื่องการดาเนินงานต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปยังประชาคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
(6) การจัดทาแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(7) การจัดประชุม e – Meeting โดยใช้ Tablet ในการประชุมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดทา
เล่ มประชุม โดยเริ่ มใช้ในการประชุ มคณะกรรมการอ านวยการมหาวิท ยาลัย แ ละคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย
(8) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
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2) ปัญหาที่พบ
(1) การนาเสนอวาระการประชุม ไม่ ส ามารถบริหารจัดการได้ตามระยะเวลาที่ กาหนด
มีผลกระทบทาให้บางครั้งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีเวลาในการตรวจสอบข้อมูล
(2) ส านัก งานสภามหาวิท ยาลัยไม่ ได้รั บ อนุมั ติง บประมาณในส่ ว นการดาเนินงานของ
สานักงาน เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถจัดซื้ อครุภัณฑ์ที่จาเป็น
อาทิ เครื่องสแกนเนอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานได้
(3) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
(4) บุคลากรยังขาดทักษะความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(5) สานักงานสภามหาวิทยาลัยมีพนื้ ที่คบั แคบ ไม่เอื้ออานวยต่อการจัดทาและจัดเก็บเอกสาร
จานวนมาก
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) สานักงานสภามหาวิทยาลัยควรจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อชี้แจงบทบาทและอานาจหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและอนุกรรมการชุดต่างๆ ทราบอย่างชัดเจน
(2) สานักงานสภามหาวิทยาลัยควรปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลาย นอกเหนือจากการดูแลและ
จัดการประชุม
(3) การจัดทาเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัยควรเชื่อมโยงกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย
เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูลประกอบการประชุม
(4) ควรจัดทาเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัยในเชิงรุก เช่น มีการสัมภาษณ์นายกสภา
มหาวิท ยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถึงประเด็นส าคัญ ต่างๆของประเทศ เช่ น การศึกษา 4.0
เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองความคิดของคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(5) ควรมี ก ารฉายภาพหรื อวิ ดี ทั ศ น์ ก ารด าเนิ นงาน หรื อกิ จ กรรม/โครงการต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบก่อนการประชุม
(6) ควรให้ความสาคัญในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
(7) ควรมีการอบรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันคลังสมอง
ของชาติให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อนาแนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับมาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
(8) ควรปรับรูปแบบการจัดโครงการทบทวนงานนโยบาย Retreat ของสภามหาวิทยาลัยใหม่ให้
เป็นรูปแบบภารกิจของสภามหาวิทยาลัย
(9) ควรให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณบดี และอธิการบดี โดยนาเสนอหัวข้อสาคัญในด้านต่างๆ และร่วมกันระดมความคิด เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยก่อน
เข้าสู่วาระการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.4 การประชุม และตรวจติด ตามการด าเนิน งานของหน่ว ยตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 15.00 น. – 16.30 น.
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของหน่ว ยตรวจสอบภายใน โดยมีหัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายในและ
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นคาถามและให้
ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1) การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(1) การจัดทาแผนพัฒนาการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งจากการ
กาหนดแผนดังกล่าว ทาให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
(2) หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ดาเนิ นการตรวจสอบงานบริก ารให้ค วามเชื่ อมั่ น (ด้า นงาน
ตรวจสอบ) และงานบริการให้คาปรึกษา โดยแบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 ประเภท
(2.1) งานบริการให้ความเชื่อมั่น (ด้านงานตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ)
(2.2) งานบริการให้คาปรึกษา (ด้านงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน)
(2.3) งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน
(3) เสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบการบริการให้ความเชื่อมั่นและ
บริการให้คาปรึกษา
(4) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร
และมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและดารง
ความเป็นอิสระ และเสนอความเห็นในการตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบภายในไม่ มีอานาจในการก าหนด
นโยบาย
(5) ส่งเสริม สนับสนุนให้การตรวจสอบ ดาเนินการด้วยการสร้างสรรค์ รัดกุม มีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหายและทันต่อเหตุการณ์
(6) พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
(7) ดาเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้
หน่วยรับตรวจได้มีการปรับปรุงแก้ไข
(8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2) ปัญหาที่พบ
(1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงานในหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น การฝึกอบรม
บุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น
(2) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
(3) ผู้ตรวจสอบภายใน ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
อายุงานน้อยกว่า 3 ปี จึงควรมีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน จะทาให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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(4) หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน มี ประเภทการจ้า งเป็นพนักงานราชการ ซึ่งท าให้ไม่
สามารถมีตาแหน่งงานที่สูงขึน้ ได้ เช่น ชานาญการ ซึ่งสิทธิและสวัสดิการทีไ่ ด้รับน้อยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัย
จึงทาให้ขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยควรจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จากบุคคลภายนอก (External Audit) ที่ขึ้นตรงกับนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน
(2) มหาวิทยาลัยควรปรึกษาหารือและหาวิธีดาเนินการกรณีพนักงานราชการไม่สามารถดารง
ตาแหน่งสูงขึ้นได้
(3) มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญและใช้ประโยชน์จากหน่วยตรวจสอบภายในให้มากขึ้น
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมและตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 13/2559 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิ จ
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม
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เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

