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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   อนุวงศ ์ กรรมการ 
3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5. ผศ.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
6. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. 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 

 
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 
  ในหน้า 7 “ระเบียบวาระที่ 5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมความเห็นคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ดังนี้  
  (1) การก ากับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในการวิเคราะห์หลักสูตรตามองค์ประกอบ
ต่างๆ อาจจะมีบางองค์ประกอบ หรือบางตัวบ่งชี้มีคะแนนน้อย ซ้ ากัน อาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือ          
การบริหารจัดการในระดับคณะ และควรผลักดันให้หลักสูตรบริหารจัดการด้วยระบบ PDCA  
  (7) ควรเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

  ในหน้า 12 ระเบียบวาระที่ 5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมความเห็นคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ดังนี้  
  (2) ความร่วมมือจากสาขาวิชาในการส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษยังไม่มากเท่าที่ควร ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.
2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

 4.2 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันอังคารที่ 27 



๓ 

 

กันยายน พ.ศ.2559 โดยส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลงานของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 
27 กันยายน พ.ศ.2559 โดยส านักงานอธิการบดี ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 4.4 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลงานของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคาร
ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

สรุปเรื่อง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.
2560 โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้   

 

 



๔ 

 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) การพัฒนาระบบการก ากับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  2) บัณฑิตวิทยาลัยจัดทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ทุกหลักสูตร) ปีการศึกษา 2559  
  3) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มบส.                       
ปีการศึกษา 2559 และกรอกข้อมูลรายงานในระบบ CHE-QA Online 
  4) บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการ           
ในลักษณะต าราหรือหนังสือ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  5) การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะการเรียนรู้                       
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
   (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดโครงการเสริมสร้างเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน โดย วิทยากร อาจารย์ ดร.ก าพล วันทา ผู้อ านวยการส านักงานตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สป.ศธ. บรรยายเรื่อง กฎหมายส าหรับครู  
   (2) บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการทดสอบ
วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)  
  6) การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
   (1) อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับเกียรติบัตร
เจ้าภาพร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง ประเทศไทย 4.0 
นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  7) การจัดท าวารสารวิชาการ “บัณฑิตศึกษา” 
  8) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ "การศึกษาเพ่ือ          
การพัฒนาท้องถิ่น"  
  9) การพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
   (1) เน้นหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม การมีส่วนร่วม คุณธรรมจริยธรรม และ
ฉันทามต ิ
   (2) บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
   (3) ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  
    ประจ าปีการศึกษา 2559  
   (4) บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2559  
   (5) บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
   (6) บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
   (7) บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
  10) การบริการวิชาการทางสังคม 
   (1) บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการปรับแก้กฎระเบียบข้อบังคับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



๕ 

 

   (2) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
เพ่ือจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง ดนตรีเพื่อผู้สูงอายุ 
   (3) บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพส าหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา” 
  11) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
   (1) บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัด   
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 
   (2) การศึกษาดูงานของคณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา “การพัฒนา                
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี IT และ Animation” ณ มหาวิทยาลัย DIMA ประเทศเกาหลีใต้ 
   (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ 
“การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร” ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในหลักสูตรทักษะ               
การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย (International Business Communication 
Skills For University Leaders)  
  12) จัดท ากรอบการวิจัยที่เน้นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่ 9  
  13) การจัดเรียนการสอนโดยใช้ Project - Based Learning (PBL)   
  14) การท าวิจัยระดับบัณฑติศึกษาเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในชุมชนและท้องถิ่น  

15) การท าวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน หรือทฤษฎีการเรียนรู้
และมุ่งหานวัตกรรมใหม่ท่ีเหมาะกับการจัดการศึกษา Thailand 4.0     

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  1) การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา เนื่องจากวารสารบัณฑิตศึกษาเริ่มจัดท าในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เข้าสู่ฐาน TCI จึงท าให้มีผลงานจากบุคคลภายนอกจ านวนน้อย  
  2) การเร่งรัดพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของบัณฑิตศึกษา   

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
  1) ควรติดตามผลสัมฤทธิ์ความส าเร็จของการผลิตบัณฑิต และมีการผลักดัน เรื่องการเพ่ิม
ศักยภาพในตัวบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละหลักสูตร และการน าความรู้ความสามารถในศักยภาพของ
บัณฑิตไปพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  
  2) ควรติดตามการผลักดันการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์  
  3) ควรร่วมตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษากับแหล่งอ่ืนที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นแหล่งตีพิมพ์            
ที่เดียว เพ่ือให้ครบเงื่อนไขของการเข้าสู่การเป็นวารสารในฐาน TCI : Thai-Journal Citation Index Centre 
(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ต่อไป  
  4) ควรผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเป็นการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้  
  5) ควรส ารวจความต้องการของหลักสูตร และผลักดันการพัฒนาหลักสูตรนั้น เพ่ือเพ่ิม
จ านวนอาจารย์ที่มีศักยภาพและอาจจะท าให้นักศึกษามีจ านวนเพิ่มข้ึนได้  
  6) ควรจัดท าหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนได้ในบางวิชา ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและท าให้มี
จ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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  7) ควรควบคุมเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และควรควบคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยให้เข้มข้น  
  8) บัณฑิตวิทยาลัยควรมีแผนบริหารความเสี่ยง  
  9) การพัฒนาหลักสูตรควรยึดหลักของ พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในมาตรา 7 และมาตรา 
8 และควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และ “ทักษะการเรียนรู้                 
ในศตวรรษท่ี 21” ซึ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น  
    
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และขอให้
บัณฑิตวิทยาลัย รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 4 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้น าเสนอการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา 

 STAGE 4 หลักในการด าเนินชีวิต  
 STAGE 3 ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ  
 STAGE 2 ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม  
 STAGE 1 สร้างวินัยตนเอง  

2) จัดท าปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
3) ตัวชี้วัดการมีจิตสาธารณะ 
 (1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทางมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้นิสิตท ากิจกรรม          

ในลักษณะกิจกรรมบังคับ และกิจกรรมเลือก ท าให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 (2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ การได้รับความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ระดับ

การท างานด้านจิตอาสา การได้รับประสบการณ์ของผู้เข้าโครงการ เป็นต้น 
4) พัฒนานักศึกษาให้เกิดการมีจิตสาธารณะ 
 (1) ตัวชี้วัดที่  1 นิสิตเข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด                   

ตัวชี้วัด ร้อยละ 80    
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนิสิต เป้าหมายระดับ 3.51 

  5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 (1) ตัวชี้วัด ที่ 1 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นิสิตทุกคนเข้าร่วมโครงการตามกิจกรรม

บังคับ และกิจกรรมเลือก ในทุกปีการศึกษา ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาที่ไม่ผ่านการท ากิจกรรม ต้องแก้ไขกิจกรรมก่อน
ส าเร็จการศึกษา ดังนั้นความส าเร็จของตัวชี้วัดนี้จึงผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขการบังคับของมหาวิทยาลัย 
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 (2) ตัวชี้วัด ที่ 2 จ านวนนิสิตที่ท ากิจกรรมเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยบังคับมีค่า                     
ร้อยละ 60 พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนิสิต มีค่า (60/100) x 5 = 3.00  

 (3) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต รหัส 56 ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2559 นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 

6) เร่งรัดการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  1) ด้านบุคลากร เป็นอุปสรรคส าคัญของการพัฒนา เนื่องจากไม่ทราบบริบทที่ดี ในการเป็น
แบบอย่างที่ดีของนิสิตนักศึกษา 
  2) การใช้จ่ายงบประมาณ ในท ารายการเบิกจ่ายไม่ทัน เนื่องจากระบบซื้อจ้าง แบบ ERP 
และรายการมีเป็นจ านวนมาก 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  1) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาท าหน้าที่ในการสนับสนุนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้าน
ทักษะคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะที่ดีให้แก่นักศึกษา มีการก ากับติดตามการใช้งบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการได้ผลหรือไม่อย่างไร ควรด าเนินการต่อไปหรือไม่ และควรวัดการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษาท่ีเป็นจริงหรืออาจศึกษาวิธีการวัดการมีจิตสาธารณะจากหน่วยงานอื่น 
  2) ควรตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรมบังคับ/กิจกรรมเลือกของแต่ละคณะ และ
กิจกรรมบังคับควรมีความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ครบถ้วน 
  3) ควรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาท าการวิจัยในรูปแบบ R2R (Routine to Research)             
ในการประเมินพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  4) ไม่ควรให้ความรู้ เกี่ยวกับ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)”                    
แก่นักศึกษาในแง่มุมที่ เป็นความศักดิ์สิทธิ์  ควรเผยแพร่ภารกิจของท่านที่ท าคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง                 
และปลูกฝังให้เป็นแบบอย่างในเรื่องความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์สุจริต การน าความรู้มาใช้
ในการพัฒนาบ้านเมือง 
  5) ควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และนโยบาย
ของรัฐบาล เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยน าไปใช้ในกิจกรรม/โครงการบังคับของมหาวิทยาลัย   
  6) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้น าควรปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมทั้งอัตลักษณ์
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หรือการท างานอย่างเป็นระบบโดยใช้ PDCA เป็น และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และขอให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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 5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยส านักงานอธิการบดี ได้น าเสนอการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

  โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงานหลักในระดับกอง 
แต่ละกองมีภาระงานและหน้าที่หลัก ดังนี้ 
  กองกลาง ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานเลขานุการ งานสวัสดิการ และงานบริหารงาน
ทั่วไป  
  กองนโยบายและแผน ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบาย          
และแผน งานงบประมาณ งานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  กองบริหารงานบุคคล ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนา
ระบบงานอัตราก าลังและบุคลากร งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ งานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ 
และบ าเหน็จความชอบ และงานวินัยและนิติการ 
  กองพัฒนานิสิตนักศึกษา ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานส่งเสริม
และแนะแนวการศึกษา และงานทุนการศึกษา (หมายเหตุ งานของกองพัฒนานิสิตนักศึกษา ได้จัดตั้งส านัก
กิจการนิสิตนักศึกษาขึ้นมาก ากับดูแล) 
  กองคลัง ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป               
งานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน งานสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
และงานยานพาหนะ 
 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) ส านักงานอธิการบดี ได้ปรับปรัชญา วิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและภารกิจของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  2) ส านักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักที่จะต้องด าเนินการตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง เพ่ือให้เกิดผล
ตามวิสัยทัศน์  
  3) ส านักงานอธิการบดี ให้ความส าคัญและตระหนักถึงเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการตรวจสอบและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและสร้างระบบกลไก          
ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี                   
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ในปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ                 
เรื่อง “ทบทวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักงานอธิการบดี” เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2560 ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์การประเมินและพัฒนาตัวบ่งชี้ใหม่ 
เพ่ือให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) 
  4) ส านักงานอธิการบดี สามารถให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการในด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 



๙ 

 

  5) ส านักงานอธิการบดี ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและการท างาน
เป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในภาพรวมของส านักงานอธิการบดีและกิจกรรมของแต่ละส่วนงาน ได้แก ่
  กองกลาง  

 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560    
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

กองนโยบายและแผน 
 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติงาน           

ด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว (S.D. Avenue Hotel) 

 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.๒๕๕๘ และการท าความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน” ระหว่าง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ไชยเชษฐ์          
รีสอร์ท จังหวัดตราด 

 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผนและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนัก                
ถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง” ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาชีพต่างๆ” 
กิจกรรมที่ ๑ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” 
ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาชีพต่างๆ” กิจกรรมที่ ๒ 
“การพัฒนาแบบทดสอบให้ได้มาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตร”               
ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม                
ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐           
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 



๑๐ 

 

กองนโยบายและแผน  
 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 1 

ในวันที่26 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 2 
ในวันที ่17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที ่1 การเขียนแบบประเมินการขอก าหนดต าแหน่งบุคลากร
สายสนับสนุนให้สูงขึ้น ส่วนที่ 1 - 3 วันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม
ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2560         
ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 

 โครงการ “ถักน้ าใจ ทอไมตรี สานสามัคคี” เพ่ือสร้างจิตบริการและการท างานเป็นทีม 
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท และ
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 

กองคลัง 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ นวลจันทร์ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัดจันทบุรี 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและแนวทาง
ปฏิบัติของภาครัฐ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ธารา มันตรา           
รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 

 โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท ในวันที่  12 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคาร 10 ชั้น 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 โครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการอบรมการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ในระหว่างวันที่ 

16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน” ระหว่าง
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 
และ Xanadu Beach Resort ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 

  



๑๑ 

 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑) ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีไว้ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ สิงหาคม และการเบิกจ่ายงบประมาณบ ารุงการศึกษา จะสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ 
กันยายน เพ่ือสะดวกต่อการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเตรียมความพร้อมน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย แต่ในทางปฏิบัติการเบิกจ่ายประมาณ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน จึงมีหน่วยงานต่างๆ             
ท าบันทึกขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเป็นจ านวนมาก ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณยังไม่
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
                 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  1) ส านักงานอธิการบดี  ควรก ากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการต่างๆ                
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานในล าดับต่อไป  
  2) ส านักงานอธิการบดีควรคัดกรองบุคคลเพ่ือเข้าร่วมอบรมการสร้างจิตบริการและ          
การท างานเป็นทีม เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน และปลูกฝัง สร้างจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพราะการให้บริการถือเป็นพันธกิจหลักของส านักงานอธิการบดี 
  3) การบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร และใช้พ้ืนที่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  4) ควรท าวิจัยแบบ R2R เพ่ือน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำงำนของส านักงานอธิการบดี  

5) ส านักงานอธิการบดี ควรวิเคราะห์ความต้องการ หรือความจ าเป็นของผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยว่าต้องการให้ส านักงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านใดบ้าง เพ่ือให้
ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม 
  ๖) ควรสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ให้บุคลากรภายในส านักงานมีจิตส านึกในการให้บริการ
และท างานร่วมกัน 

๗) ส านักงานอธิการบดีควรก าหนดตัวชี้วัดในการให้บริการและประสานงานของส านักงาน 
เพ่ือมุ่งไปสู่กระบวนการการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘) ส านักงานอธิการบดีควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะท าให้
องค์การและบุคลากร  มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการ
เชื่อมโยงรูปแบบของการท างานเป็นทีม การสร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงการเปิดโอกาสให้ทีมท างาน และการให้อ านาจในการตัดสินใจ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศของการคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะท าให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญ
กับสภาวะการแข่งขัน 
  ๙) ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยยึดหลัก Competency - Based Learning 
โดยฝึกให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถน าความรู้/ทักษะนั้นมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงาน และสามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายทางกลยุทธ์ และเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการท างานต่างๆ ที่ท าให้องค์กรมีความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน 
  ๑๐) ควรพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดีให้ก้าวไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
กล่าวคือ มีการพัฒนาระบบการด าเนินงาน สนับสนุนให้มีนวัตกรรมเป็นเครื่องทุ่นแรง เพ่ือให้การด าเนินงาน
เกิดความรวดเร็ว และได้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVk6qooeTWAhWKPI8KHV-3ApgQFghXMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.dla.go.th%2Fwork%2Fkpinow%2F7ebook%2Fpdf%2F4901.pdf&usg=AOvVaw3IblKis-rLtMSPcvDxDbWT


๑๒ 

 

  ๑๑) ควรจัดท ามาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของส านักงานอธิการบดี เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการก าหนดต าแหน่งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานบุคคลด้าน
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงและทบทวนสายงานในราชการพลเรือนทั้งระบบให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์              
ในระบบราชการ และสามารถก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนอันน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ
ขอให้ส านักงานอธิการบดี รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ             
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 5.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้น าเสนอการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) หน่วยตรวจสอบภายในมีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี การได้รับ

นโยบายด้านการตรวจสอบจะได้รับจากอธิการบดี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงบประมาณ และสภามหาวิทยาลัย 

 ๒) หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้รับอนุมัติเพ่ิมเติมในทุก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเหมาะสม  
  ๓) หน่วยตรวจสอบภายในตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
บุคคล ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน              
ด้านบริหารจัดการทั่วไป และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้เพ่ือสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับบุคลากร เล็งเห็น
ถึงให้เท่าทันกับสภาวการณ์โลกที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งรวมไปถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการเปิด
โลกทัศน์ผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือให้น าประสบการณ์อันหลากหลายและวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับงาน
ตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดส่งบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้ าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน กับหน่วยงานภายนอก  
  ๔) หน่วยตรวจสอบภายในยังคงมีการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ คือ บุคลากรจะต้องมีชั่วโมงการเข้าอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง : คน : ๑ ปีงบประมาณ ทั้งนี้รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่
หน่วยงาน คณะ ศูนย์ ส านัก และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
รวมทั้งหน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการส่งเสริมในเรื่องการพัฒนางานบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไปรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 



๑๓ 

 

  ๕) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ               
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๖) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการประเมินการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงาน
ภายใน จากหน่วยรับตรวจ 

 ๗) หน่วยตรวจสอบภายในมีการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐทุกปี และมีการน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งน าแนวทางการประกันคุณภาพใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบการปรับขึ้น
เงินเดือนของบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และมีการสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุการเงินการบัญชี 
การส ารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
  ๘) หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีทุก ๖ เดือน ๑๒ เดือน และผ่านการประเมินจากกรมบัญชีกลางตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ และหน่วยตรวจสอบภายในน าผลการประเมินมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนางาน ส่วนในระดับผู้ปฏิบัติงานสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ภารกิจของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ส าหรับมหาวิทยาลัยจะได้แนวทางการพัฒนาองค์กรในภาพรวมที่ได้จากผลการ
ปฏิบัติงาน 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑) โครงสร้างของหน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายในปัจจุบันมีโครงสร้างที่แบ่งออกเป็น ๔ งาน 
คือ งานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุ งานตรวจสอบการด าเนินงาน และงานตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันเพราะการตรวจสอบจะต้องท างานเป็นทีมไม่แยก                 
การตรวจสอบแต่ละประเภทออกจากกัน ส่วนใหญ่จะตรวจไปพร้อมกันในเรื่องการเงิน การด าเนินงาน และ             
การควบคุมภายใน ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง หรือเพียงพอหรือไม่ อย่างไร และปัจจุบันมีการตรวจสอบมากกว่า
ที่ก าหนดไว้ในโครงสร้าง คือ การตรวจสอบเทคโนโลยี การตรวจสอบการบริหาร เป็นต้น 
  ๒) กรอบอัตราก าลัง  หน่วยตรวจสอบภายในมีผู้ตรวจสอบเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่
ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาปริมาณงานปัจจุบัน พบว่า อัตราก าลังที่มีอยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
ประเภท การตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ปริมาณงานตามนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความต้องการเพ่ิมขึ้นในการตรวจสอบประเด็นต่างๆ จึงท า
ให้หน่วยตรวจสอบต้องก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเฉพาะนโยบายส าคัญหรือเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง และ
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๕ ปี ถึงจะมีการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกหน่วยงานซึ่งนับว่าเป็นความ
เสี่ยงระดับองค์กรที่หน่วยงานบางส่วนไม่เคยได้รับการตรวจสอบ 
  ๓) คุณวุฒิของบุคลากร ผู้ตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาไม่หลากหลายซึ่งส่วนใหญ่             
ส าเร็จการศึกษาด้านการเงินและการบัญชี อีกทั้งเป็นผู้ตรวจสอบที่จบใหม่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการท างานน้อย จะมีความรู้เฉพาะทฤษฏี จึงไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้
ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้การตรวจสอบและการให้ค าปรึกษาแนะน าที่ครอบคลุมภารกิจการตรวจสอบ ทั้ง ๖ ประเภท 
ได้แก่ การตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านผลการด าเนินงาน ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ   +           
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหาร ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้มีประสิทธิภาพได้ โดยเฉพาะการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังคงเป็นจุดอ่อนของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 



๑๔ 

 

  ๔) สถานะของหน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายในทั่วไปได้ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการหรือมีสถานะของหน่วยงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าหน่วยรับตรวจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในได้รับความส าคัญจากผู้บริหารและได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ รวมทั้งจะช่วยให้หน่วยงาน
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาครัฐเพ่ิมขึ้น  แต่หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และยังไม่มีประกาศรับรองสถานะว่า
เทียบเท่าหน่วยงานระดับใด จึงไม่ได้รับความส าคัญจากผู้บริหารและไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจาก           
หน่วยรับตรวจ 
  ๕) การสร้างการยอมรับ การเพ่ิมศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในด้วยการส่งเสริมให้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรของกรมบัญชีกลางตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเป็นประจ าทุกปี และจัดให้มีการจัดการความรู้
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือประสิทธิภาพการท างานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตามในการตรวจสอบเชิงลึกต้องอาศัยองค์ความรู้ค่อนข้างมาก ต้องมีความหลากหลาย ต้องมีทักษะจากการ
สะสมความรู้และประสบการณ์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าแก่
หน่วยรับตรวจ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ 
  ๖) การลดความเสี่ยงเชิงรุก  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบย้อนหลัง ๕ ปี พบว่า 
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนได้รับการตรวจสอบครบทุกหน่วยงาน แต่มีหน่วยงานกึ่งหนึ่งที่เริ่มได้รับกา ร
ตรวจในปีปัจจุบัน ยกเว้นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ และไม่ครอบคลุมประเภทการตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ส่วนหน่วยงานสนับสนุน พบว่า มีหน่วยงานหนึ่งในสามเริ่มได้รับการตรวจในปี
ปัจจุบันและมีหนึ่งหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ยกเว้นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ และเมื่อเทียบจ านวนครั้ง
หรือจ านวนเรื่องที่ตรวจกับจ านวนแผนงาน/โครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนั้นมีสัดส่วนไม่ถึงหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ นับว่าความเสียงยังคงเหลืออยู่ 
  ๗) การพัฒนาระบบ e-audit ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายในได้พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน แต่สิ่งส าคัญที่จะต้องพัฒนาเพ่ิมเติม คือ ฐานข้อมูลระดับ
หน่วยงานเพ่ือสามารถน าข้อมูลมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น ข้อมูล
แผนงาน/โครงการของหน่วยรับตรวจเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนตรวจ ข้อมูลประวัติ การตรวจสอบ/
ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ/การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเพ่ือความต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุง  
และระบบการประเมิน/การสอบถาม/การส ารวจเพ่ือน าผลมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  1) ควรมีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจทุกหน่วยงาน                     
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง             
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) ควรสร้างเจตคติที่ดีต่อหน่วยรับตรวจ และสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ อันจะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์              
และสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3) ควรให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยหาสิ่งบ่งชี้ในการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจ ว่าการด าเนินโครงการในลักษณะนี้ หรือในรูปแบบนี้ ควรจะต้องตรวจสอบ หรือการด าเนินงาน
ลักษณะนี้อาจจะเป็นความเสี่ยง สามารถน าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารช่วยกันบริหารจัดการเพ่ือช่วยลดและป้องกัน



๑๕ 

 

อุบัติการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับ
ตรวจ และยังช่วยแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย  
  4) ควรสรุปความส าคัญและใช้ภาษาในการเผยแพร่ข้อมูลของการตรวจสอบภายใน เช่น               
กฎบัตรการตรวจสอบ แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได ้   

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ             
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    

 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที ่10/2560  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 10/2560 และตรวจเยี่ยมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 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 ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


