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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2560
วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.พลสัณห์
โพธิ์ศรีทอง
กรรมการ
2. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา
อนุวงศ์
กรรมการ
3. ผศ.พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์
เศรษฐขจร
กรรมการ
5. ผศ.พิษณุ
บางเขียว
เลขานุการ
6. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. ผศ.สายัณ
พุทธลา
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. ดร.จานงค์
ตรีนุมิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่การประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นางสาวนิศาชล
3. นางสาวกฤตยา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวภรทิพย์
6. นางสาวภรณ์ทิพย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. ศ.ดร.พจน์

สิงห์ชัย
ฉัตรทอง
สุวรรณไตรย์
แสงมาศ
พลอาชีพ
สกุลชูชาติ
สะเพียรชัย

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

ลาการประชุม

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.
เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ ขอลาการประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่ง ทาหน้าที่ประธานการประชุม กรรมการเลือก ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
เป็นประธานการประชุม
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 30
สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี้
หน้ า ที่ 15 “ระเบี ย บวาระที่ 5.4 การตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของ
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ มีความเห็นดังนี้
(1) เพิ่ม ข้อ “5) ควรมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติ ดตามผลการดาเนิน งานของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน
พ.ศ.2559 โดยคณะครุศาสตร์ ได้นาเสนอผลการดาเนินงานและรับฟังความเห็น ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
พ.ศ. 2559

รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ

4.2 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้นาเสนอผลการดาเนินงาน
และรับฟังความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ผลการตรวจเยี่ ยมและติดตามผลการดาเนินงานของส านักส่ งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

๓

4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของโครงการบ้านพักรับรองฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้า นสมเด็จ เจ้ าพระยา ได้ เข้ า ตรวจเยี่ ย มโครงการบ้ า นพั ก รั บ รองฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 โดยโครงการบ้านพักรับรองฯ ได้นาเสนอผลการดาเนินงานและรับฟัง
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ผลการตรวจเยี่ ยมและติดตามผลการดาเนินงานของโครงการบ้ านพักรั บ รองฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.
2560 โดยคณะครุศาสตร์ได้นาเสนอแนวทางและผลการดาเนินงานรวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1) คณะครุ ศ าสตร์ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวนทั้งสิ้น 24,458,593 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จานวนทั้งสิ้น
49,129,660 บาท
(2) คณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ.2560) คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(3) คณะครุ ศาสตร์ ได้ดาเนินการเบิกจ่ ายงบประมาณเงินรายได้ (ณ วันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ.2560) คิดเป็นร้อยละ 79.63 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2) การพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่นาไปสู่ความเป็นเลิศ
(1) จั ด อบรมทักษะภาษาอัง กฤษให้ นิสิ ต คณะครุ ศาสตร์เ พื่ อ เตรี ยมความพร้ อ ม
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR
(2) จั ด โครงการสั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยและศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ปีงบประมาณ 2560
3) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
(1) กิ จ กรรมประชุ ม พิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2559)
(2) การทวนสอบผลสั มฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2559

๔

(3) คณะครุศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยคณะ
ผู้ บ ริ ห ารร่ ว มบรรยายพิเศษให้ แก่นิ สิ ตนั กศึกษาใหม่ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคณะ
ตลอดจนประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ
(4) โครงการ“ปรับพื้นฐานพัฒนาทักษะชีวิตสู่เส้นทางนั กศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต”
(5) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
(6) สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560
(7) โครงการการเรียนรู้ร่วมกันสานสัมพันธ์น้องพี่พัฒนาทักษะการถ่ายภาพและ
ผลิตสื่อนวัตกรรมฯ เพื่อเสริมทักษะเทคนิคการถ่ายภาพให้แก่นิสิตและนิสิตสามารถสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม
ด้วยภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งฝึกฝนให้นิสิตรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี รับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม
6) การวิจัย โครงการครุศาสตร์สาร วารสารครุศาสตร์สารเป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
อาทิ การบริหารการศึกษา ภาษาและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การ
วัดผลและการประเมินผล ตลอดจนเป็นการนาเสนอองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการศึ กษาและวิจัยทางการ
ศึกษา บทความหรือข้อความเห็นต่างๆ
7) การบริ การวิช าการสู่ สั งคม ครุศาสตร์ ได้ ล งนามความร่ว มมือโรงเรียนในสั งกัด กทม.
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(1) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี ส ถาบั น
อุดมศึกษาเป็ น พี่ เลี้ ย ง เป็ น ความร่ ว มมือระหว่ างมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยากับ โรงเรี ย น
ในสังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน 7 โรงเรียน และ โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน 4 โรงเรียน
(2) คณะครุศาสตร์ "MOU ด้านสะเต็มศึกษา" โครงการ Chevron Enjoy Science
: สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต
(3) คณะครุศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒ นา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในโรงเรียนขนาดเล็ก
(4) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฝ่ายวิชาการและ
บริการ คณะครุศาสตร์)
(5) โครงการศิลปกรรมบาบัด (สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์)
(6) โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กิจกรรม "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education"
(8) กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครู

๕

2. ปัญหาและอุปสรรค
1) ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เช่น โครงการครูคืนถิ่น บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสอบ
บรรจุครูคืนถิ่น และรายงานผลกลับมามหาวิทยาลัยว่า มีบางส่วนที่ไม่สามารถบรรจุได้เนื่องจากผลคะแนน
ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์
2) อาจารย์ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ ซึง่ มีเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยต้องผ่าน
การทดสอบภาษาอังกฤษ ปีที่ผ่านมาให้ระยะเวลา 1 ปี แต่ในรอบปัจจุบันไม่มีการอนุโลม ต้องมีใบแสดงผลการ
สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้น
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) คณะครุ ศ าสตร์ มีห ลั กสู ต รโดดเด่ น ควรมีผู้ รับผิ ดชอบติ ด ตามภาวะการมีง านท าของ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา เช่น การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทางานตรงสายหรือไม่ หรือการศึกษาต่อ โดยจัดทา
ข้อมูลภาวะการมีงานทาอย่างละเอียด อาจจัดทาเป็นกราฟแสดงผลชัดเจนของแต่ละรุ่น เพื่อนาไปเผยแพร่
ต่อสาธารณะ และเป็นผลการดาเนินงานของคณะฯ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
2) ควรมีแผนการดาเนินการแก้ไขปัญหาอาจารย์ที่ย้ายสังกัดในการสอนวิชาเอก คณะที่สอน
วิชาเอกต้องคานึงว่า การสอนนิสิตครู ควรสอนให้แตกต่างจากนิสิตในคณะหลัก
3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรมีการติดตามการดาเนินงานของอาจารย์ที่ลงไปนิเทศ
การสอนของทุกสาขาวิชา
4) ควรให้ ค วามส าคั ญ นั ก ศึ ก ษาที่ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เป็ น รายบุ ค คล หากพบว่ า มี
ข้อบกพร่องในด้านการสอน ควรดาเนินการแก้ไขก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา
5) ควรนาข้อมูลที่นักศึกษาได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มาพัฒนาตัววของ
นักศึกษาเองเพื่อการทางานในอนาคต
6) การจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ควรระบุ หั ว ข้อ ให้ ชัด เจน มหาวิทยาลั ย ต้องการทราบข้ อมู ล อะไร และนาผลที่ได้ มาพัฒ นานั กศึ ก ษาและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อาจทาเป็นงานวิจัยในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ เพื่อให้ได้จุดแก้ไขในรอบต่อไป
7) ควรเน้นการเรียนการสอนสอนแบบใหม่ (Active Learning) คือกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว และเน้นปัญหาของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
8) ควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม
9) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ “ศูนย์พัฒนาครู” ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง และควรมี
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของโครงการต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
10) ควรมีจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณ และใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
11) มหาวิทยาลัยควรเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ และนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และขอให้
คณะครุศาสตร์รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดาเนินการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป
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5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ ย มส านั กส่ ง เสริ มวิช าการและงานทะเบีย น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้นาเสนอการดาเนินงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) การรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถจาแนกออกเป็น 7 ประเภท
(1) รับตรง (สอบคัดเลือก)
(2) พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT
(3) พิจารณาจากผลการเรียนดี
(4) พิจารณาจากความสามารถพิเศษ
(5) ระบบกลาง Admission
(6) โครงการทุนฯ ชายแดนภาคใต้
(7) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กับสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ
2) ผลการรับสมัครนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 4,526 คน แบ่งเป็น
(1) จานวนนิสิต (ภาคปกติ) รวมทั้งสิ้น ๔,๐๓๖ คน แบ่งเป็น คณะครุศาสตร์ จานวน
๓๔๙ คน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๑,๑๑๕ คน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน
๑,๑๗๒ คน, คณะวิทยาการจัดการ จานวน ๑,๑๙๙ คน และวิทยาลัยดนตรี จานวน ๒๐๑ คน
(2) จ านวนนั กศึ กษา (ภาคพิ เศษ) รวมทั้ งสิ้ น 490 คน แบ่ งเป็ น คณะครุ ศาสตร์
จานวน ๔๑ คน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๖๓ คน, คณะวิทยาการจัดการ จานวน ๓๘๖ คน
ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยดนตรี ไม่มีการเปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ
3) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ.
๒๕๖๐
มีหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาเพื่อเปิดสอนในปี ๒๕๖๐ จานวน ๖๒ หลักสูตร
ได้รับการรับรองแล้ว จานวน ๒ หลักสูตร
หลักสูตรยังไม่ถึงวงรอบการพัฒนาหลักสูตร จานวน ๕ หลักสูตร
4) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการประชุมระดับผู้บริหารสานัก ทุก ๑ สัปดาห์
การประชุมบุคลากรประจาสานัก ทุก ๑ เดือน และมีการประชุมการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ร่วมกันแก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป
๕) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดาเนินการการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรประจาส านัก
อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ จากการ KM พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารงานการศึกษา (MIS) และการเขียนหนังสื อราชการ
จึงจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรประจาสานักอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังดาเนินโครงการ
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การจัดการความรู้ควบคู่ความพร้อมด้านสุขภาวะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานของสานักเพื่อให้
บุคลากรสามารถตอบคาถามนิสิตนักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
๖) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสาหรับคณาจารย์
โดยจัดโครงการการเพิ่มคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
๗) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพส าหรับนิ สิ ต
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อชี้แจงข้อควรปฏิบัติตลอดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน โดยบุคลากรประจาสานักจะเป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอียดให้นิสิตนักศึกษาทราบ
จั ด กิ จ กรรมการเสวนา เรื่ อ ง “Click ให้ Clear ไม่ เ พลี ย ก่ อ นจบ” โดย
กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ นิ สิ ตนั กศึ กษา ชั้ นปี ที่ 3 – 4 เพื่ อเตรี ยมตั ว ก่ อนส าเร็ จ
การศึกษา และแนวทางในการปฏิบัติส าหรับนิสิ ตนักศึกษาที่เรียนภาคเรียน
สุดท้าย ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560
จั ดเสวนา เรื่ อง “ก้าวแรกสู่ สั งเวียน” โดยกลุ่ มเป้าหมาย คือ นิสิ ตนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 – 3 เพื่อชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน
การตรวจสอบคาร้องออนไลน์ และการตรวจสอบประวัติ เป็นต้น
๘) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดช่องทางการสอบถามข้อมูลให้แก่นิสิตนักศึกษา
หรื อผู้ ที่สนใจเข้ารั บการศึกษาต่อ ผ่ านทางระบบ Facebook โดยจัดทาเป็น ๒ เพจ คือ เพจส านักส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และเพจงานรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ จากการเก็บข้อมูลพบว่าจานวนผู้กดถูกใจเพจ
มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันการเผชิญหน้า เนื่องจากบางปัญหา สานักฯ ไม่สามารถอนุญาต
ด้วยระเบียบ ระบบ หรือนโยบายต่างๆ การเพิ่มช่องทางบนสื่ อออนไลน์ทาให้เจ้าหน้าที่มีระยะเวลาในการ
ประมวลคาตอบ ทาให้แก่นิสิตนักศึกษาเกิดความเข้าใจ และลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานได้
๙) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดาเนินการปรับกระบวนการทางานเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยนาปัญหาที่พบจากปีที่แล้วมาพิจารณาและร่วมกันแก้ไขปัญหาในปีถัดไป เช่น
การปรั บ ปรุ งสถานที่ จั ดกิ จ กรรมรายงานตั วนิ สิ ตนั กศึ กษาใหม่ การลดขั้ นตอนและเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการ
ตรวจสอบข้อมูลสาคัญของนิสิตนักศึกษาแรกเข้า
๑๐) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาการแบบสารวจความพึงพอใจ โดยมี
คาถามปลายเปิดในทุกแบบสารวจความพึงพอใจ และอานวยความสะดวกในการตอบแบบสารวจความพึงพอใจ
ด้วย QR code และประเมิน อีกทั้งยั งน าข้อเสนอแนะจากนิสิ ตนักศึกษามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการ
ดาเนินงานของสานักอย่างต่อเนื่อง
๑๑) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสนับสนุนให้บุคลากรประจาสานักพัฒนางานวิจัย
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาการส่งผลการเรียนล่าช้า
โดยมหาวิทยาลัยนาเรื่องการส่งผลการเรียนตามระยะเวลา เป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ
๑๓) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้ วย
การจั ดการศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่ อให้ เป็ นปั จจุ บั นและปรั บปรุ งให้ ส อดคล้ องตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

๘

2. ปัญหาและอุปสรรค
๑) การใช้ระบบ TCAS ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการรอรับทราบจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน ๖๐ หลักสูตร ทาให้การเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการศึกษา
(MIS) เกิดความล่าช้า
๓) สภาพแวดล้อมและความชารุดของอาคารสานักงาน ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
๑) เห็นด้วยที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ผลักดันและดาเนินการการจัดการ
ความรู้ (KM) ของหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ของบุ คลากรประจ าส านั ก อีกทั้งยั งช่วยให้ เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาบุ คลากรในด้ านต่างๆ และยังน า
ข้อเสนอแนะจากแบบสารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานของ
สานักอย่างต่อเนื่อง
๒) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรทาหน้าที่เลขานุการของงานส่งเสริม สนับสนุน
งานวิชาการของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 และขอให้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ยน รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของโครงการบ้านพักรับรอง ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ ย มโครงการบ้ านพั กรับ รอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ ๑๓
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยโครงการบ้านพักรับรองได้นาเสนอการดาเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
๑) โครงการบ้านพักรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการห้องพัก และห้องประชุมสัมมนา ในส่วนของห้องพักนั้นเปิดให้บริการ
ทั้งหมด ๓๐ ห้อง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ห้องพักแบบเตียงเดี่ยว จานวน ๑๕ ห้อง และ ห้องพักแบบเตียงคู่
จานวน ๑๕ ห้อง ส่วนห้องประชุมสัมมนาอยู่ในความดูแลของโครงการบ้านพักรับรอง จานวน ๑ ห้อง คือ ชั้น ๙
อาคาร ๑๑
2) การบริหารงานของโครงการบ้านพักรับรองฯ อยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายการจัดหารายได้ ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการบริหารจัดการ โดยรายได้และรายจ่ายทั้งหมด
จะถูกควบคุมดูแลโดยกองคลั ง เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณจะต้องรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และดาเนินการ
คานวณค่าใช้จ่ายที่โครงการบ้านพักรับรองฯ จะใช้ในปีงบประมาณต่อไป
3) มหาวิทยาลั ย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบ้านพักรับรอง เพื่อดูแลและบริหารจัดการ
โครงการบ้านพักรับรองฯ และจัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ และบ้านพักรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้

๙

๑. อัตราห้องพัก
ประเภทห้องพักแบบเตียงเดี่ยว พักไม่เกิน ๒ คน
อัตรา ก ห้องละ ๘๐๐ บาท ต่อคืน
อัตรา ข ห้องละ ๑๐๐ บาท ต่อคืน
ประเภทห้องพักแบบเตียงคู่ พักไม่เกิน ๒ คน
อัตรา ก ห้องละ ๘๐๐ บาท ต่อคืน
อัตรา ข ห้องละ ๑๐๐ บาท ต่อคืน
ที่นอนเสริม ชุดละ ๔๐๐ บาท
อัตรา ก ประเภทบุคคลที่เข้าพัก
(๑) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแสดงหลักฐาน
(๒) ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแสดงหลักฐาน
(๓) นิ สิ ตมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแสดงหลักฐาน
(๔) บุคคลที่ได้รับเชิญจากส่วนงาน โดยมีหนังสือเชิญของส่วนงานเป็นหลักฐาน
(๕) กลุ่มบุคคลที่เข้าพักเป็นคณะ ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ขึ้นไป
อัตรา ข สาหรับบุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆ
๒. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม
เต็มวัน ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อัตราค่าธรรมเนียม ๑๑,๐๐๐ บาท
ครึ่งวัน ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อัตราค่าธรรมเนียม ๕,๕๐๐ บาท
4) โครงการบ้านพักรับรองฯ ได้ จัดตารางปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริหารโครงการ
บ้านพักรับรองฯ ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการแก่ผู้เข้าพักในแต่ละวัน
5) โครงการบ้านพักรับรองฯ มีโครงการที่จะพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทั้งในห้องพัก และส่วนของ
ห้องประชุมสัมมนาให้สวยงามและทันสมัย อีกทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้เข้าพัก เช่น การดาเนินการจัดทาระบบ
กุญแจคีย์การ์ด การลงทะเบียนผู้เข้าพักและเก็บไว้ในฐานข้อมูล เป็นต้น
6) โครงการบ้ านพั กรั บรองฯ ร่ วมมื อกั บสาขาวิ ชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จัดทาข้อตกลงให้สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในการทาอาหาร เพื่อใช้จัดเลี้ยงสาหรับผู้ใช้บริการ
ห้องประชุมสัมมนา ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิ ต
นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ก่อนออกไปประกอบอาชีพจริง
7) โครงการบ้านพักรับรองฯ ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานโรงแรมของนิสิตนักศึกษาก่อนการฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ซึ่ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสามารถแจ้ ง ความประสงค์ ไ ด้ โ ดยให้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขตามที่
โครงการบ้านพักรับรองฯ กาหนด
8) โครงการบ้านพักรับรองฯ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ช่องทาง Line application
Facebook ในการจองห้องพัก และอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาเว็บไซต์ของโครงการบ้านพักรับรองฯ และ
ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลการจองห้องพักเหมือนโรงแรมทั่วไป อีกทั้งยังมีการวางแผนในการให้บริการชาระ

๑๐

ค่าห้องพัก หรือการใช้บริการห้องประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ หรือร้านสะดวกซื้อ เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าพัก
9) โครงการบ้ านพักรั บรองฯ มีบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารชั้นล่ างของตัวอาคารให้แก่
ผู้เข้าพักในอัตราค่าบริการคงเดิม
10) คณะกรรมการโครงการบ้านพักรับรองฯ มีนโยบายในการไปศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการของโรงแรม หรือที่พักที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อนากลับมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) โครงการบ้ านพั ก รั บ รองฯ ถื อเป็ นงานบริ การและเป็ นภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมบารุงอยู่เสมอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายจ่ายที่ไม่คงที่หรือ
กาหนดได้ไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับความจาเป็น ณ ขณะนั้น
2) โครงการบ้ านพักรั บ รองฯ ยังขาดการประชาสั มพันธ์ที่ ดี ทาให้ ขาดโอกาสทางการจั ด
จาหน่าย ซึ่งเป็นรายได้ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย กอปรกับมีจานวนห้องพัก 30 ห้อง และห้องประชุมสัมมนา
1 ห้อง บางครั้งไม่สามารถรองรับผู้เข้าพักได้
3) โครงการบ้านพักรับรองฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจา 24 ชั่วโมง ทาให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องของผู้เข้าพัก
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) โครงการบ้านพักรับรองฯ ควรมีระเบียบมหาวิทยาลัยรองรับในการดาเนินการ
2) ควรเตรียมความพร้อมในการรับมือหากกรมสรรพากรเข้ามาตรวจสอบการดาเนินงาน
ศึกษาข้อมูล รายละเอียด กฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับโรงแรม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจาก
โครงการบ้านพักรับรองฯ จัดอยู่ในประเภทโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย จาเป็นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามที่กฎหมายกาหนด
3) ควรจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้างที่ใช้งบประมาณของโครงการบ้านพัก
รับรองฯ และค่าใช้จ่ายส่วนใดใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ชี้แจงต้นทุน – กาไรของโครงการบ้าน
รับรองฯ ได้อย่างละเอียด
4) ควรจัดเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาอุ ตสาหกรรม
การท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและธุรกิจบริการ ควบคู่กับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ
5) ควรฝึกทักษะการขาย การให้บริการ การประชาสัมพันธ์โรงแรม การจัดประชุมแก่นิสิต
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและธุรกิจบริการ
6) ควรไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของโรงแรม หรือที่พักที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
เพื่อนากลับมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
7) โครงการบ้ านพักรั บรองฯ ควรจัดทาสถิติการเข้าพั กและการขอใช้ห้ องประชุมว่ า ช่ ว ง
ระยะเวลาใดที่มีผู้เข้าพักหรือขอใช้ห้องประชุมเป็นจานวนมาก เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์และอาจทาให้มี
ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
8) มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์โครงการบ้านพักรับรองฯ ในเชิงรุก เพื่อเปิดโอกาสให้
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาใช้บริการห้องพักและห้องประชุม
9) ควรตรวจสอบระบบน้า ระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก และป้องกันการเกิด
ความเสียหายขึ้นภายหลัง

๑๑

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของโครงการบ้านพักรับรองฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และขอให้โครงการบ้านพักรับรองฯ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ
ไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.1 ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 7/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2560 และตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์ฯ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิตฯ ในวันพุธที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

