๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2560
วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 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. นายวิชชา
4. นางสาวกฤตยา
5. นางสาววรรณฤดี
6. นางสาวภรทิพย์
7. นางสาวภรณ์ทิพย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. ศ.ดร.พจน์

สิงห์ชัย
ฉัตรทอง
สุขรัตน์
สุวรรณไตรย์
แสงมาศ
พลอาชีพ
สกุลชูชาติ
สะเพียรชัย

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

ลาการประชุม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ ขอลาการประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่ง ทาหน้าที่ประธานการประชุม กรรมการเลือก ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
เป็นประธานการประชุม
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมให้ พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อ วัน พุธ ที่ 4
ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี้
ในหน้ า 7 “ระเบี ย บวาระที่ 5.1 การตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มความเห็น คณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ดังนี้
(1) การกากับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในการวิเคราะห์หลักสูตรตามองค์ประกอบ
ต่างๆ อาจจะมีบางองค์ประกอบ หรือบางตัวบ่งชี้ มีคะแนนน้อย ซ้ากัน อาจจะต้องการความช่วยเหลื อหรือ
การบริหารจัดการในระดับคณะ และควรผลักดันให้หลักสูตรบริหารจัดการด้วยระบบ PDCA
(7) ควรเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
ในหน้ า 12 ระเบี ย บวาระที่ 5.3 การตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มความเห็นคณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ดังนี้
(2) ความร่ ว มมื อ จากสาขาวิ ช าในการส่ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษยังไม่มากเท่าที่ควร ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินกิจกรรม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.
2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้นาเสนอผลการดาเนินงานและรับฟังความเห็น ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
พ.ศ. 2559

รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ

4.2 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันอังคารที่ 27

๓

กันยายน พ.ศ.2559 โดยสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้นาเสนอผลการดาเนินงานและรับฟัง ความเห็น ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รั บทราบ ผลการตรวจเยี่ ยมและติดตามผลการดาเนินงานของส านั กกิจการนิสิ ตนั ก ศึ ก ษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่
27 กันยายน พ.ศ.2559 โดยสานักงานอธิการบดี ได้นาเสนอผลการดาเนินงานและรับฟัง ความเห็น ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ผลการตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4.4 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคาร
ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้นาเสนอผลการดาเนินงานและรับฟังความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ผลการตรวจเยี่ ยมและติ ด ตามผลการด าเนิ นงานของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธ ที่ 4 ตุล าคม พ.ศ.
2560 โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้นาเสนอแนวทางและผลการดาเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

๔

1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) การพัฒนาระบบการกากับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2) บัณฑิตวิทยาลัยจัดทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ทุกหลักสูตร) ปีการศึกษา 2559
3) การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มบส.
ปีการศึกษา 2559 และกรอกข้อมูลรายงานในระบบ CHE-QA Online
4) บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะตาราหรือหนังสือ ของอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5) การพั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและมี ทั ก ษะการเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดโครงการเสริมสร้างเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน โดย วิทยากร อาจารย์ ดร.กาพล วันทา ผู้อานวยการสานักงานตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สป.ศธ. บรรยายเรื่อง กฎหมายสาหรับครู
(2) บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการเตรียมความพร้อมการทดสอบ
วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
6) การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(1) อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับเกียรติบัตร
เจ้าภาพร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง ประเทศไทย 4.0
นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
7) การจัดทาวารสารวิชาการ “บัณฑิตศึกษา”
8) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น"
9) การพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
(1) เน้นหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม การมีส่วนร่วม คุณธรรมจริยธรรม และ
ฉันทามติ
(2) บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
(3) ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
ประจาปีการศึกษา 2559
(4) บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ประจาปีการศึกษา 2559
(5) บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
(6) บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
(7) บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
10) การบริการวิชาการทางสังคม
(1) บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการปรับแก้กฎระเบียบข้อบังคับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๕

(2) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2560
เพื่อจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง ดนตรีเพื่อผู้สูงอายุ
(3) บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพสาหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา”
11) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
(1) บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ด าเนิ นการท าบั นทึ กข้ อตกลงว่ าด้ วยความร่ วมมื อในการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
(2) การศึ ก ษาดู ง านของคณาจารย์ ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา “การพั ฒ นา
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี IT และ Animation” ณ มหาวิทยาลัย DIMA ประเทศเกาหลีใต้
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ
“การพั ฒ นาทั กษะทางภาษาอั ง กฤษส าหรั บผู้ บริ ห าร” ประจ าปี งบประมาณ 2560 ในหลั กสู ตรทั ก ษะ
การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ สาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย (International Business Communication
Skills For University Leaders)
12) จัดทากรอบการวิจัยที่เน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดาริของรัชกาลที่ 9
13) การจัดเรียนการสอนโดยใช้ Project - Based Learning (PBL)
14) การทาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในชุมชนและท้องถิ่น
15) การทาวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน หรือทฤษฎีการเรียนรู้
และมุ่งหานวัตกรรมใหม่ที่เหมาะกับการจัดการศึกษา Thailand 4.0
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) การจัดทาวารสารบัณฑิตศึกษา เนื่องจากวารสารบัณฑิตศึกษาเริ่มจัดทาในปีการศึกษา
๒๕๕๙ และอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เข้าสู่ฐาน TCI จึงทาให้มีผลงานจากบุคคลภายนอกจานวนน้อย
2) การเร่งรัดพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของบัณฑิตศึกษา
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) ควรติดตามผลสัมฤทธิ์ความสาเร็จของการผลิตบัณฑิต และมีการผลักดัน เรื่องการเพิ่ม
ศักยภาพในตัวบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละหลักสูตร และการนาความรู้ความสามารถในศักยภาพของ
บัณฑิตไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
2) ควรติดตามการผลักดันการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์
3) ควรร่ ว มตี พิ ม พ์ ว ารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษากั บ แหล่ ง อื่ น ที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น แหล่ ง ตี พิ ม พ์
ที่เดียว เพื่อให้ครบเงื่อนไขของการเข้าสู่การเป็นวารสารในฐาน TCI : Thai-Journal Citation Index Centre
(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ต่อไป
4) ควรผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
5) ควรส ารวจความต้องการของหลั กสู ตร และผลั กดัน การพัฒ นาหลั กสู ตรนั้น เพื่อเพิ่ม
จานวนอาจารย์ที่มีศักยภาพและอาจจะทาให้นักศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้นได้
6) ควรจัดทาหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนได้ในบางวิชา ซึ่ง สามารถลดค่าใช้จ่ายและทาให้มี
จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
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7) ควรควบคุมเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และควรควบคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยให้เข้มข้น
8) บัณฑิตวิทยาลัยควรมีแผนบริหารความเสี่ยง
9) การพัฒนาหลักสูตรควรยึดหลักของ พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในมาตรา 7 และมาตรา
8 และควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และ “ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และขอให้
บั ณฑิตวิทยาลั ย รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจ ารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ ยมส านั กกิจการนิสิ ตนักศึกษา ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ 4
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้นาเสนอการดาเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) กิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา
STAGE 4 หลักในการดาเนินชีวิต
STAGE 3 ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
STAGE 2 ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
STAGE 1 สร้างวินัยตนเอง
2) จัดทาปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
3) ตัวชี้วัดการมีจิตสาธารณะ
(1) จ านวนผู้ เข้ าร่ ว มโครงการ ทางมหาวิ ทยาลั ย ได้ ก าหนดให้ นิ สิ ตท ากิ จกรรม
ในลักษณะกิจกรรมบังคับ และกิจกรรมเลือก ทาให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
(2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ การได้รับความรู้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ระดับ
การทางานด้านจิตอาสา การได้รับประสบการณ์ของผู้เข้าโครงการ เป็นต้น
4) พัฒนานักศึกษาให้เกิดการมีจิตสาธารณะ
(1) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มโครงการตามอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนิสิต เป้าหมายระดับ 3.51
5) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
(1) ตัวชี้วัด ที่ 1 มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้นิสิตทุกคนเข้าร่วมโครงการตามกิจกรรม
บังคับ และกิจกรรมเลือก ในทุกปีการศึกษา ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทากิจกรรม ต้องแก้ไขกิจกรรมก่อน
สาเร็จการศึกษา ดังนั้นความสาเร็จของตัวชี้วัดนี้จึงผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขการบังคับของมหาวิทยาลัย
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(2) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 จ านวนนิ สิ ต ที่ ท ากิ จ กรรมเกิ น กว่ า ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย บั ง คั บ มี ค่ า
ร้อยละ 60 พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนิสิต มีค่า (60/100) x 5 = 3.00
(3) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต รหัส 56 ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2559 นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
6) เร่งรัดการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) ด้านบุคลากร เป็นอุปสรรคสาคัญของการพัฒนา เนื่องจากไม่ทราบบริบทที่ดี ในการเป็น
แบบอย่างที่ดีของนิสิตนักศึกษา
2) การใช้จ่ายงบประมาณ ในทารายการเบิกจ่ายไม่ทัน เนื่องจากระบบซื้อจ้าง แบบ ERP
และรายการมีเป็นจานวนมาก
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) สานักกิจการนิสิตนักศึกษาทาหน้าที่ในการสนับสนุนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้าน
ทักษะคุณลั กษณะการมีจิ ตสาธารณะที่ดีให้ แก่นักศึกษา มีการกากับติดตามการใช้งบประมาณในการจัด
กิจ กรรม/โครงการได้ผ ลหรื อไม่อย่ างไร ควรดาเนินการต่อไปหรือไม่ และควรวัดการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษาที่เป็นจริงหรืออาจศึกษาวิธีการวัดการมีจิตสาธารณะจากหน่วยงานอื่น
2) ควรตรวจสอบความสอดคล้ องของกิจกรรมบังคับ/กิจกรรมเลื อกของแต่ละคณะ และ
กิจกรรมบังคับควรมีความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ครบถ้วน
3) ควรร่วมกับสถาบันวิจั ยและพัฒนาทาการวิจัยในรูปแบบ R2R (Routine to Research)
ในการประเมินพฤติกรรมของนิ สิ ตนั กศึกษาและนาผลมาใช้ในการพัฒนานิสิ ตนักศึกษาตามอัตลั กษณ์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
4) ไม่ ค วรให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ “สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค)”
แก่ นั กศึ ก ษาในแง่ มุ ม ที่ เ ป็ น ความศั กดิ์ สิ ทธิ์ ควรเผยแพร่ ภ ารกิ จ ของท่ านที่ ท าคุ ณ ประโยชน์ แ ก่ บ้ า นเมื อ ง
และปลูกฝังให้เป็นแบบอย่างในเรื่องความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์สุจริต การนาความรู้มาใช้
ในการพัฒนาบ้านเมือง
5) ควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ในเรื่ อง “ศาสตร์ของพระราชา” และนโยบาย
ของรัฐบาล เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยนาไปใช้ในกิจกรรม/โครงการบังคับของมหาวิทยาลัย
6) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้นาควรปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กับนักศึกษา รวมทั้งอัตลั กษณ์
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หรือการทางานอย่างเป็นระบบโดยใช้ PDCA เป็น และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และขอให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษา รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ
ไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

๘

5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยสานักงานอธิการบดี ได้นาเสนอการดาเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงานหลักในระดับกอง
แต่ละกองมีภาระงานและหน้าที่หลัก ดังนี้
กองกลาง ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานเลขานุการ งานสวัสดิการ และงานบริหารงาน
ทั่วไป
กองนโยบายและแผน ภาระงานและหน้าที่ห ลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบาย
และแผน งานงบประมาณ งานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล และงานประกันคุณภาพการศึกษา
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ภาระงานและหน้ า ที่ห ลั ก คือ งานบริห ารงานทั่ว ไป งานพัฒ นา
ระบบงานอัตรากาลังและบุคลากร งานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ งานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ
และบาเหน็จความชอบ และงานวินัยและนิติการ
กองพัฒนานิสิตนักศึกษา ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานส่งเสริม
และแนะแนวการศึกษา และงานทุนการศึกษา (หมายเหตุ งานของกองพัฒนานิสิตนักศึกษา ได้จัดตั้งสานัก
กิจการนิสิตนักศึกษาขึ้นมากากับดูแล)
กองคลัง ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ภาระงานและหน้าที่หลั ก คือ งานบริหารงานทั่ว ไป
งานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน งานสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
และงานยานพาหนะ
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) สานักงานอธิการบดี ได้ปรับปรัชญา วิสัยทัศน์ของสานักงานอธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและภารกิจของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2) ส านั กงานอธิการบดี มีภารกิจหลั กที่จะต้องดาเนินการตามกลยุทธ์มหาวิทยาลั ย พ.ศ.
2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง เพื่อให้เกิดผล
ตามวิสัยทัศน์
3) สานักงานอธิการบดี ให้ความสาคัญและตระหนักถึงเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีการตรวจสอบและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงและสร้างระบบกลไก
ในการด าเนิ น การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน และพั ฒ นาการด าเนิ น งานของส านั กงานอธิ ก ารบดี
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ จั ด ท าโครงการประชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง “ทบทวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักงานอธิการบดี” เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2560 ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์การประเมินและพัฒนาตัวบ่งชี้ใหม่
เพื่อให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง)
4) สานักงานอธิการบดี สามารถให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการในด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย

๙

5) สานักงานอธิการบดี ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและการทางาน
เป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในภาพรวมของสานักงานอธิการบดีและกิจกรรมของแต่ละส่วนงาน ได้แก่
กองกลาง
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
กองนโยบายและแผน
โครงการอบรมสั มมนาเพื่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สู่ การปฏิบั ติ งาน
ด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว (S.D. Avenue Hotel)
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.๒๕๕๘ และการทาความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน” ระหว่าง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึ กษา” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ไชยเชษฐ์
รีสอร์ท จังหวัดตราด
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผนและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการประชุ มสั มมนาเรื่ อง “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้ าใจและตระหนั ก
ถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง” ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒ นา
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาชีพต่ างๆ”
กิ จ กรรมที่ ๑ “การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา ระดั บหลั กสู ตรสู่ ความเป็ นเลิ ศ ”
ระหว่ า งวั น ที่ ๖ – ๗ มี น าคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๙ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาชีพต่างๆ” กิจกรรมที่ ๒
“การพั ฒ นาแบบทดสอบให้ ไ ด้ ม าตรฐานเพื่ อ ยกระดั บคุ ณ ภาพของหลั กสู ตร”
ในวั นพุ ธที่ ๘ มี นาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ ม
ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐

กองนโยบายและแผน
โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 1
ในวันที่26 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้ องประชุมบ้ านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 2
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกาหนด
ตาแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 1 การเขียนแบบประเมินการขอกาหนดตาแหน่งบุคลากร
สายสนับสนุนให้สูงขึ้น ส่วนที่ 1 - 3 วันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม
ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกาหนด
ตาแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการ “ถักน้าใจ ทอไมตรี สานสามัคคี” เพื่อสร้างจิตบริการและการทางานเป็นทีม
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท และ
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
กองคลัง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ นวลจันทร์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดจันทบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและแนวทาง
ปฏิบัติของภาครัฐ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ธารา มันตรา
รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท ในวั น ที่ 12 กั น ยายน พ.ศ.2560 ณ อาคาร 10 ชั้ น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการอบรมการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ในระหว่างวันที่
16 - 17 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ.2560 ณ อาคาร 11 ชั้ น 9 มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน” ระหว่าง
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จากัด
และ Xanadu Beach Resort ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๑๑

2. ปัญหาและอุปสรรค
๑) ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีไว้ ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ สิงหาคม และการเบิกจ่ายงบประมาณบารุงการศึกษา จะสิ้นสุดในวันที่ ๑๕
กัน ยายน เพื่อสะดวกต่อการสรุ ป การใช้จ่ ายงบประมาณประจาปีและเตรียมความพร้อมนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย แต่ในทางปฏิบัติการเบิ กจ่ายประมาณ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน จึงมีหน่วยงานต่างๆ
ทาบันทึกขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเป็นจานวนมาก ทาให้การบริหารจัดการงบประมาณยังไม่
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ควรก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการต่ า งๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนาการดาเนินงานของสานักงานในลาดับต่อไป
2) ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ค วรคั ด กรองบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ร่ ว มอบรมการสร้ างจิ ตบริ การและ
การทางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางาน และปลูกฝัง สร้างจิตสานึกในการให้บริการแก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพราะการให้บริการถือเป็นพันธกิจหลักของสานักงานอธิการบดี
3) การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร และใช้พื้นที่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
4) ควรทาวิจัยแบบ R2R เพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำงำนของสานักงานอธิการบดี
5) สานักงานอธิการบดี ควรวิเคราะห์ความต้องการ หรือความจาเป็นของผู้ บริหาร คณาจารย์
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ว่าต้องการให้สานักงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านใดบ้าง เพื่อให้
ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม
๖) ควรสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ให้บุคลากรภายในสานักงานมีจิตสานึกในการให้บริการ
และทางานร่วมกัน
๗) สานักงานอธิการบดีควรกาหนดตัวชี้วัดในการให้บริการและประสานงานของสานักงาน
เพื่อมุ่งไปสู่กระบวนการการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๘) สานักงานอธิการบดีควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะทาให้
องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการ
เชื่อมโยงรูปแบบของการทางานเป็นทีม การสร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงการเปิดโอกาสให้ทีมทางาน และการให้อานาจในการตัดสินใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศของการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะทาให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญ
กับสภาวะการแข่งขัน
๙) ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยยึดหลัก Competency - Based Learning
โดยฝึกให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถนาความรู้/ทักษะนั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินงาน และสามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายทางกลยุทธ์ และเป็นแนวทางในการกาหนดกระบวนการทางานต่างๆ ที่ทาให้องค์กรมีความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน
๑๐) ควรพั ฒ นาการด าเนิ น งานของส านัก งานอธิ ก ารบดี ให้ ก้ า วไปสู่ ร ะบบราชการ ๔.๐
กล่าวคือ มีการพัฒนาระบบการดาเนินงาน สนับสนุนให้มีนวัตกรรมเป็นเครื่องทุ่นแรง เพื่อให้การดาเนินงาน
เกิดความรวดเร็ว และได้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

๑๒

๑๑) ควรจัดทามาตรฐานการกาหนดตาแหน่งของสานักงานอธิการบดี เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการกาหนดตาแหน่งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานบุคคลด้าน
ต่ า งๆ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การปรั บ ปรุ งและทบทวนสายงานในราชการพลเรื อ นทั้ ง ระบบให้ ส ะท้ อ นผลสั มฤทธิ์
ในระบบราชการ และสามารถกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนอันนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ
ขอให้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานฯ
ไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
5.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้นาเสนอการดาเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
๑) หน่วยตรวจสอบภายในมีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี การได้รับ
นโยบายด้านการตรวจสอบจะได้รับจากอธิการบดี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงบประมาณ และสภามหาวิทยาลัย
๒) หน่ ว ยตรวจสอบภายในได้ รับ การจัด สรรงบประมาณและได้ รั บอนุ มั ติเ พิ่ ม เติม ในทุก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเหมาะสม
๓) หน่วยตรวจสอบภายในตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
บุ คคล ทั้งในด้านความรู้ ทางวิช าชีพตรวจสอบภายใน ด้านการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
ด้านบริหารจัดการทั่วไป และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับบุคลากร เล็งเห็น
ถึงให้ เท่าทัน กับ สภาวการณ์โ ลกที่ก้าวหน้ าไปอย่างไม่ห ยุดยั้งรวมไปถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แ ละ
วิทยาการสมัยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการเปิด
โลกทัศน์ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้นาประสบการณ์อันหลากหลายและวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับงาน
ตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดส่งบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้ าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน กับหน่วยงานภายนอก
๔) หน่วยตรวจสอบภายในยังคงมีการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้พัฒนาความรู้
ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ คือ บุคลากรจะต้องมีชั่วโมงการเข้าอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง : คน : ๑ ปีงบประมาณ ทั้งนี้รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่
หน่วยงาน คณะ ศูนย์ สานัก และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวมทั้งหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ มีการส่งเสริมในเรื่องการพัฒนางานบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไปรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑๓

๕) หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ได้ ดาเนินการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยต่ อ
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
๖) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการประเมินการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงาน
ภายใน จากหน่วยรับตรวจ
๗) หน่ ว ยตรวจสอบภายในมี ก ารประเมิ น ตนเองตามแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐทุกปี และมีการนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งนาแนวทางการประกันคุณภาพใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบการปรับขึ้น
เงินเดือนของบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และมีการสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุการเงินการบัญชี
การสารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
เพื่อนาผลมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
๘) หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปีทุก ๖ เดือน ๑๒ เดือน และผ่านการประเมินจากกรมบัญชีกลางตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ และหน่วยตรวจสอบภายในนาผลการประเมินมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนางาน ส่วนในระดับผู้ปฏิบัติงานสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ภารกิจของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย สาหรับมหาวิทยาลัยจะได้แนวทางการพัฒนาองค์กรในภาพรวมที่ได้จากผลการ
ปฏิบัติงาน
2. ปัญหาและอุปสรรค
๑) โครงสร้างของหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในปัจจุบันมีโครงสร้างที่แบ่งออกเป็น ๔ งาน
คือ งานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุ งานตรวจสอบการดาเนินงาน และงานตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน ซึ่งไม่เหมาะสมกั บสภาวการณ์ ในปั จจุบันเพราะการตรวจสอบจะต้ องท างานเป็นที มไม่ แยก
การตรวจสอบแต่ละประเภทออกจากกัน ส่วนใหญ่จะตรวจไปพร้อมกันในเรื่องการเงิน การดาเนินงาน และ
การควบคุมภายใน ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง หรือเพียงพอหรือไม่ อย่างไร และปัจจุบันมีการตรวจสอบมากกว่า
ที่กาหนดไว้ในโครงสร้าง คือ การตรวจสอบเทคโนโลยี การตรวจสอบการบริหาร เป็นต้น
๒) กรอบอัตรากาลัง หน่วยตรวจสอบภายในมีผู้ตรวจสอบเป็นไปตามกรอบอัตรากาลั งที่
กาหนด แต่เมื่อพิจ ารณาปริ มาณงานปั จ จุ บัน พบว่า อัตรากาลั งที่มีอยู่ไม่ส ามารถปฏิบัติงานที่ครอบคลุ ม
ประเภท การตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ปริมาณงานตามนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความต้องการเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบประเด็นต่างๆ จึงทา
ให้หน่วยตรวจสอบต้องกาหนดขอบเขตการตรวจสอบเฉพาะนโยบายสาคัญหรือเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง และ
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๕ ปี ถึงจะมีการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายได้ค รบทุกหน่วยงานซึ่งนับว่าเป็นความ
เสี่ยงระดับองค์กรที่หน่วยงานบางส่วนไม่เคยได้รับการตรวจสอบ
๓) คุ ณ วุ ฒิ ข องบุ ค ลากร ผู้ ต รวจสอบภายในมี วุฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ห ลากหลายซึ่ง ส่ ว นใหญ่
สาเร็จการศึกษาด้านการเงินและการบัญชี อีกทั้งเป็นผู้ตรวจสอบที่จบใหม่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการทางานน้อย จะมีความรู้เฉพาะทฤษฏี จึงไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้
ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้การตรวจสอบและการให้คาปรึกษาแนะนาที่ครอบคลุมภารกิจการตรวจสอบ ทั้ง ๖ ประเภท
ได้แก่ การตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านผลการดาเนินงาน ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ +
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหาร ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดให้มีประสิทธิภาพได้ โดยเฉพาะการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังคงเป็นจุดอ่อนของหน่วย
ตรวจสอบภายใน
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๔) สถานะของหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในทั่วไปได้ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการหรือมีสถานะของหน่วยงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าหน่วยรับตรวจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในได้รับความสาคัญจากผู้บริหารและได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ รวมทั้งจะช่วยให้หน่วยงาน
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรจากภาครั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ไม่ป รากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการ และยังไม่มีประกาศรับรองสถานะว่ า
เทีย บเท่าหน่ วยงานระดับ ใด จึ งไม่ได้รั บ ความสาคัญจากผู้บริห ารและไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจาก
หน่วยรับตรวจ
๕) การสร้างการยอมรับ การเพิ่มศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในด้วยการส่งเสริมให้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรของกรมบัญชีกลางตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเป็นประจาทุกปี และจัดให้มีการจัดการความรู้
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพการทางานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตามในการตรวจสอบเชิงลึกต้องอาศัยองค์ความรู้ค่อนข้างมาก ต้องมีความหลากหลาย ต้องมีทักษะจากการ
สะสมความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณ ค่าแก่
หน่วยรับตรวจ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ
๖) การลดความเสี่ยงเชิงรุก จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบย้อนหลัง ๕ ปี พบว่า
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนได้รับการตรวจสอบครบทุกหน่วยงาน แต่มีหน่วยงานกึ่งหนึ่งที่เริ่มได้รับกา ร
ตรวจในปีปัจจุบัน ยกเว้นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ และไม่ครอบคลุมประเภทการตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในภาครั ฐ ส่ ว นหน่ วยงานสนับสนุน พบว่า มีห น่ว ยงานหนึ่งในสามเริ่มได้รับการตรวจในปี
ปัจจุบันและมีหนึ่งหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ยกเว้นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ และเมื่อเทียบจานวนครั้ง
หรือจานวนเรื่องที่ตรวจกับ จานวนแผนงาน/โครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนั้นมีสั ดส่วนไม่ถึ งหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ นับว่าความเสียงยังคงเหลืออยู่
๗) การพัฒนาระบบ e-audit ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายในได้พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้
เป็นแหล่งเผยแพร่ ข้อมูล พื้นฐานของหน่ว ยงาน แต่สิ่งสาคัญที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติม คือ ฐานข้อมูล ระดับ
หน่วยงานเพื่อสามารถนาข้อมูลมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น ข้อมูล
แผนงาน/โครงการของหน่วยรับตรวจเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนตรวจ ข้อมูลประวัติ การตรวจสอบ/
ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ/การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุง
และระบบการประเมิน /การสอบถาม/การส ารวจเพื่ อนาผลมาพัฒ นาปรั บปรุ ง การปฏิบั ติง านของหน่ ว ย
ตรวจสอบภายในผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) ควรมี ก ารตรวจสอบและติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยรั บตรวจทุ กหน่ ว ยงาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้ อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นตามหลักธรรมาภิบาล
2) ควรสร้างเจตคติที่ดีต่อหน่วยรับตรวจ และสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ และมี ส่ วนร่ ว มในการให้ ข้ อมู ล และให้ ข้ อเสนอแนะ อั นจะท าให้ ผ ลการตรวจสอบมี ประโยชน์
และสามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ควรให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยหาสิ่งบ่งชี้ในการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจ ว่าการดาเนินโครงการในลักษณะนี้ หรือในรูปแบบนี้ ควรจะต้องตรวจสอบ หรือการดาเนินงาน
ลักษณะนี้อาจจะเป็นความเสี่ยง สามารถนาเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารช่วยกันบริหารจัดการเพื่อช่วยลดและป้องกัน
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อุบัติการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับ
ตรวจ และยังช่วยแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย
4) ควรสรุ ปความส าคั ญและใช้ ภาษาในการเผยแพร่ข้ อมู ลของการตรวจสอบภายใน เช่น
กฎบัตรการตรวจสอบ แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ
ไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.1 ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 10/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2560 และตรวจเยี่ยมสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสภามหาวิทยาลัย และ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์
ชั้น 5 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

