
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2560 

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

1. ดร.พลสัณห์    โพธิ์ศรีทอง กรรมการ 
2. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
4. ผศ.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
5. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.พจน์   สะเพียรชัย ลาการประชุม 
2. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา   อนุวงศ ์ ลาการประชุม 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการ ขอลาการประชุม 
จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่ง ท าหน้าที่ประธานการประชุม กรรมการเลือก ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง
เป็นประธานการประชุม 

ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม       
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 
ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี้ 
  หน้า 7 ระเบียบวาระที่  5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด า เนินงานของ                   
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ดังนี้ 

(2) ควรติดตามการผลักดันการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ 
หน้า 9 ระเบียบวาระที่  5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด า เนินงานของ                   

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ ดังนี้ 

1) รวมข้อ 1 - 3 เป็น “ 1) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาท าหน้าที่ ในการสนับสนุน                    
จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านทักษะคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะที่ดีให้แก่นักศึกษา มีการก ากับติดตาม
การใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการได้ผลหรือไม่อย่างไร ควรด าเนินการต่อไปหรือไม่ และควรวัด
การมีจิตสาธารณะของนักศึกษาที่เป็นจริงหรืออาจศึกษาวิธีการวัดการมีจิตสาธารณะจากหน่วยงานอ่ืน”  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559      
ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าเสนอผลการ
ด าเนินงานและรับฟังความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 4.2 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 28 
กันยายน พ.ศ.2559 โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 



๓ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

สรุปเรื่อง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560      
ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าเสนอแนวทางและ
ผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) แสวงหาและจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศการเรียนการสอนที่ทันสมัยและครบครัน 
  2) สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
  3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพ 
  4) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด 
   (1) โครงการ “Book Fair ครั้งที่ 9”  
   (2) โครงการอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”  
   (3) โครงการ “การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง” 
   (4) กิจกรรม Walking Library Tour  
   (5) กิจกรรม Library for you needs 
   (6) โครงการ “ห้องสมุดสัญจร” 
   (7) ประชุม “เครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารวิชาการไทย” ครั้งที่ 11 
   (8) “วารสารสารสนเทศ” ผ่านการรับรองมาตรฐานสมาคมวารสารไทยให้อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
  6) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   (1) เพ่ิมพูนทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
   (2) การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) 
   (3) การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
   (4) ห้องสมุดมิติใหม่กับการพัฒนาศักยภาพการบริการในยุคดิจิทัล 
   (5) ประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาตน การพัฒนางานเพื่อบริการที่เป็นเลิศ” 
  7) ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และพ้ืนที่การเรียนรู้  

(1) ห้อง Learning commons                   
(2) พ้ืนที่อ่านหนังสือและห้องประชุมย่อย  
(3) ห้องข้อมูลท้องถิ่นและหนังสืออ้างอิง  
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(4) สวนไม้กลางแจ้ง (เปิดให้บริการในอนาคต) 
  8) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร                 
และ ณ ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร   

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  1) งบประมาณในการซ่อมบ ารุง เช่น ประตูเสียหลายบานในหลายชั้น ยังไม่มีงบประมาณ
ซ่อมบ ารุง และงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ  
  2) การเข้าใช้ห้องสมุดด้วยบัตรนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนบ่อยจึงแก้ไขด้วยการใช้                     
บัตรส่วนกลาง ท าให้ไม่สามารถจ าแนกสถิติในการเข้าใช้บริการของนักศึกษาออกเป็นคณะได้   

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  1) ควรติดตามการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และควรทุ่มเท
งบประมาณไปที่นักศึกษาให้มาก 
  2) ควรจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
  3) ควรประสานกับคณะเพ่ือส ารวจความต้องการหนังสือในหลักสูตรต่างๆ และด าเนินการ
จัดซื้อหนังสือเพ่ือรองรับ  
  4) ควรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาท าการวิจัยในรูปแบบ R2R (Routine to Research) 
ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และน าผลมาใช้            
ในการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ด้านการให้บริการต่อไป  
  5) ควรมีระบบการสืบค้นหนังสือย้อนหลังในระยะเวลาหลายปีได้ 
  6) ควรปฏิรูปการเรียนการสอน เพ่ือดึงดูดความสนใจในการสืบค้นข้อมูลของอาจารย์และ
นิสิตนักศึกษา 
  7) การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  8) ควรจัดท าสถิติเปรียบเทียบการขอรับบริการในด้านต่างๆ ของนักศึกษาและคณาจารย์  
  9) การบริการวิชาการแก่สังคมหรือท้องถิ่น ควรด าเนินการที่ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วย 
  10) ควรมีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างเข้มข้น และให้ได้ประสิทธิผลที่เป็นจริง      

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และขอให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
   
 5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าเสนอการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 



๕ 

 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ 1 เรื่องการรักษา สืบทอด และส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ด้านที่ ๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ด้านที่ ๒ ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างคุณค่านิยมความเป็นไทย
และด้านที่ ๓ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้ 

 โครงการการจัดการองค์ความรู้ “ละครหลวงพระเจ้ากรุงธนบุรีกับละครสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 โครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร (ครั้งที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี   

 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์“สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ” ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 โครงการจัดพิมพ์และเผยแพร่องค์ความรู้ “รามเกียรติ์ค ากลอน” 
 โครงการจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระหว่าง

วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี 

 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา...รักษาวัฒนธรรม เรื่อง “รฦกธนบุรี ๒๕๐ ปี”            
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย” (ครั้งที่ ๕)            
ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๕ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ “พ่ีพาน้องน าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษา” ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๕ 

 โครงการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 โครงการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ “แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา” 
 โครงการจัดท าวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม 
 โครงการจัดพิมพ์หนังสือบริบทวัฒนธรรม 

  2) ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ 2 เรื่อง น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้านที่ ๑ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้ 

 โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง...ล่องเรือ เพ่ือความเข้าใจกรุงธนบุรี ”             
(ครั้งที่ ๒๙,๓๐) ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพ่ือทูลเกล้าฯ 
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ” ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ และในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
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  3) ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่  3 เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการ                     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านที่ ๑ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้ 

 โครงการสืบสานงานพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

 เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่           
๖ - ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 การบริการให้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ห้องเกียรติประวัติฯ             
และบ้านเอกะนาค 

 ได้รับเชิญเพ่ือเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ นครเซี่ยงไฮ้   
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

  4) ส านักศิลปะและวัฒนธรรมก าหนดแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมตามแผนกลยุทธ์ส านักฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ 

 มุ่งเน้นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรี อาทิ  เชื้อชาติ ประเพณี 
โดยด าเนินการปลูกจิตส านึกผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการ/รายวิชาพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างคุณค่าความเป็นไทย             
ให้แก่นิสิตนักศึกษา เพ่ือมุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษา หรือบัณฑิตมีอัตลักษณ์            
ความเป็นไทย มีคุณธรรม รักและศรัทธามหาวิทยาลัย ด ารงตนอย่างมีคุณค่า 
ในศตวรรษท่ี 21  

 ส่งเสริมกระบวนการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการจัดการองค์ความรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมฝั่งธนบุรีอย่างยั่งยืน 

 น ามรดกทางวัฒนธรรมหรือทุนทางวัฒนธรรมฝั่งธนบุรีที่สามารถน ามาสร้าง
คุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิมได้ โดยใช้กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมผ่านการท่องเที่ยว
เชิ ง วัฒนธรรม  (Cultural Tourism)  โ ดย เน้ นการมี ส่ วนร่ วมระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าหรือ
มูลค่าเพ่ิม ในเชิงเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน สังคม และเป็นการฝึก
ประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษา 

 ด าเนินโครงการอบรม/สัมมนาฝึกปฏิบัติผ่านศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี            
และเครือข่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือส่งเสริ มให้นิสิต
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ    
และสร้างภาคีเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรมภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามความสามารถและความ
ถนัดของแต่ละบุคคลหรือส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมทางวิชาการหรือ
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วิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้            
ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพเต็มศักยภาพยิ่งข้ึน 

 มีการปรับเพ่ิมอัตราบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเพียงพอต่อภาระงานเพ่ือให้
การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ภายในการดูแลของส านัก 

 มีการยกระดับมาตรฐานของวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมให้เข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนี
อ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI)  

 การท างานวิจัยเชิงวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์            
การสืบสานและเผยแพร่ การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยทุนทางวัฒนธรรม และการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม  

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  1) การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาสที่ก าหนดไว้  

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  1) ควรมีเกณฑ์ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย การมีจิตสาธารณะ และทักษะสื่อสารดีให้แก่นิสิตนักศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้จริง 
  2) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ จัดท าผลงานวิจัยทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
  3) ควรประเมินผลสัมฤทธิ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการการด าเนินงานในปีต่อไป 
  4) ควรร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม อาจท าในรูปแบบ          
การสร้างรายได้ เป็นต้น 
  5) ควรผสมผสานระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมสมัยใหม่และสมัยเก่าเข้าด้วยกัน เพ่ือส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษา คณาจารย์และชุมชนสามารถเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 
  6) ควรหาแหล่งงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ ในการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม เช่น จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  7) ควรมีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ทั้งการอ่าน การพูด และการเขียนให้แก่
นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านอื่นๆ  
  8) ควรจัดท าเกียรติบัตรให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ไปปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม       
ในต่างประเทศ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจและเป็นใบเบิกทางให้แก่นิสิตนักศึกษาในอนาคต   

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และขอให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรม รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 

 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที ่11/2560  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 11/2560 และตรวจเยี่ยมส านักงานสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560               
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


