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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 11/๒๕๕9 

วันอังคารท่ี 27 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

1. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย ประธานกรรมการ 
2. นายสมเชาว์   เกษประทุม กรรมการ 
3. นายชัยสิทธิ์   ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
4. ดร.ดิเรก   พรสีมา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์   อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. อาจารย์อภิญญา   หนูม ี ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
1. นางสาวกัลยธ์มน   ภัคเวทพสิษิฐ ์ เจ้าหนา้ที่การประชมุ 
2. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหนา้ที่การประชมุ 
3. นางสาวสุนิสา   รีรานนท์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางกมลทิพย์   เชื้องาม ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย   
 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี  
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1 ผลการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
(บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี และส านักกิจการนิสิตนักศึกษา) 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ รับทราบสรุป    
ผลการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวทิยาลยั ส านักงานอธิการบดี และส านักกิจการนิสิต
นักศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2558 เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯได้ใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานดังกล่าว ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 โดยสรุปผลการตรวจ
ติดตามฯ ในปีก่อนน้ัน บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานอธกิารบดี และส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้น าเสนอปัญหา
การด าเนินการพัฒนาและแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งรับฟงัขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการฯ รายละเอียด
ตามเอกสารสรุปดังแนบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี และส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 5.1 การประชุมและตรวจติดตามการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ในวันอังคารท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและ           
ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณบดี รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะ
กรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 1) การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  (1) การพัฒนาระบบการก ากับมาตรฐานหลักสตูรที่สอดคล้องกบัวิสยัทัศน์ ให้มีการบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   (1.1) การจัดทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ทุกหลักสูตร) ปีการศึกษา 2558  
   (1.2) การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเขียนหลักสูตร 
(มคอ.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 
   (1.3) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต            
วิชาชีพครู และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
   (1.4) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2558 และกรอกข้อมูลรายงานในระบบ CHE-QA 
Online 
   (1.5) การด าเนินโครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา           
ณ จังหวัดสระแก้ว 
   (1.6) การจัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 3 
   (1.7) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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  (2) การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีทั กษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
   (2.1) การจัดสัมมนา เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
   (2.2) การด าเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให้กับ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  (3) การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
   (3.1) การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่และการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมระดับบัณฑิตศึกษา 
   (3.2) บัณฑิตวิทยาลัยได้รับโล่ที่ระลึกส าหรับการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย
ระดับโลก"  
   (3.3) การร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน" 

  (3.4) การจัดท าวารสารวิชาการ “บัณฑิตศึกษา” 
 (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

   (4.1) เน้นหลักโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เป็นธรรม การมีส่วนร่วม คุณธรรม จริยธรรม 
   (4.2) การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
   (4.3) การจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา 
   (4.4) การจัดสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามารับฟัง 

  (4.5) การจัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
  (4.6) การจัดประชุมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณบดี ประธานสาขา 
  (4.7) การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
  (4.8) การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเสริมสร้า ง

ศักยภาพของบคุลากรในหน่วยงาน 
  (4.9) การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ

ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  (5) การบริการวิชาการทางสังคม 

   (5.1) การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการผู้น าชุมชน เรื่อง การบูรณาการภาวะ
หน้าที่เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ผู้น าชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 
   (5.2) การด าเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้กับ
ต ารวจในส านักงาน 
   (5.3) การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมุนไพรไทย และการท า            
ลูกประคบสมุนไพรเพื่อการค้า 
   (5.4) การด าเนินโครงการอบรมเชิงวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป” 
   (5.5) การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
บูรณาการอาเซียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ณ โรงเรียนราชินีบน 

 (6) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 
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   (6.1) การด าเนินโครงการสัมมนาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม 
   (6.2) การเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร Perth Institute of Business and 
Technology at ECU, Perth Australia  
   (6.3) การเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร Edith Cowan University, Perth, 
Australia 
   (6.4) การต้อนรับแขกต่างประเทศ Mr.Josselin Charpenay, Marketing and 
Student Support Office, Phoenix Academy Perth, Western Australia โดยมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน ณ ห้องท่านผู้หญิงจันทร์ 

 2) ปัญหาท่ีพบ 
  (1) ส านักงานและห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษาควรอยู่ในบริเวณอาคารเดียวกันเพื่อการ
อ านวยความสะดวกที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์ 
  (2) การปรับปรุงห้องเรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
  (3) การจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรเพื่อรองรับการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) ควรมีกรอบการวิจัยที่ชัดเจนให้แก่นักศึกษาและมุ่งเป้าในการท าวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างถ่องแท้ แตกฉากจนได้องค์ความรู้ที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติ แก้ไขปัญหาท้องถ่ิน และชุมชน สามารถ
ขยายขอบข่ายงานวิจัยได้ โดยการให้คณาจารย์และนักศึกษาคิดโจทย์วิจัยร่วมกัน 
  (2) ควรจัดเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง Work - Integrated Learning 
(WIL) Project - Based Learning (PBL) การเรียนรู้แบบการกระท าจะต้องสอดแทรกลงไปในทัศนคติและ
วิธีการเรียนการสอนของคณาจารย์ เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอน ๔.๐ ได ้
  (3) ควรสนับสนุนให้นักศึกษาท าการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนและท้อง ถ่ิน  เ ช่น บริ เวณ
มหาวิทยาลัยหรือกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านใดบ้างที่ จะต้องด าเนินการแก้ไข อาทิ มลพิษทางเสียง        
ทางอากาศ น้ าเสีย การจราจร เป็นต้น  
  (4) ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการลอกเลียนผลงานวิชาการ  
  (5) ควรส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในช้ันเรียน ใช้เทคนิคการสอน หลักการ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการคิดและการเรียนรู้ของนักการศึกษา มาประยุกต์ใช้และพัฒนาด้านการเรียนการสอน เพื่อก้าวเข้าสู่
การเรียนการสอน 4.0 
  (6) ควรบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยในเชิงรุก 
  (7) ควรส่งเสริมและเน้นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  (8) ควรประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อน าผลสัมฤทธ์ิท ่
ได้มาพัฒนากิจกรรมและโครงการในครั้งต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 



๕ 

 

 5.2 การประชุมและตรวจติดตามการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ในวันอังคารท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 11.15 น. – 12.30 น. 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานอธกิารบด ีโดยมีผู้อ านวยการส านักงาน และเจ้าหน้าที่ประจ า
ส านักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะ
กรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
  โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงานหลักในระดับ
กอง แต่ละกองมีภาระงานและหน้าที่หลัก ดังนี ้
  กองกลาง ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ และงาน
สวัสดิการ 
  กองนโยบายและแผน ภาระหน้าทีห่ลกั คือ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งาน
งบประมาณ งานข้อมูลสารสนเทศ และงานประกันคุณภาพ 
  กองบริหารงานบุคคล ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนา
ระบบงานอัตราก าลังและบุคลากร งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ งานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ
และบ าเหน็จความชอบ และงานวินัยและนิติการ 
  กองคลัง ภาระงานและหน้าทีห่ลกั คือ งานบริหารงานทั่วไป งานการเงิน งานบัญชี และงาน
พัสด ุ
  กองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป           
งานวิศวกรรมและอนุรกัษพ์ลังงาน งานสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
และงานพาหนะ 
 1) การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  (1) ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
  (2) ด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปีไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (3) ด าเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามแผนการประเมินและ
การปรับปรุงการควบคุมภายในสู่การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560” 
  (4) ด าเนินโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การเรียนรู้ร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรและนักศึกษา” 
  (5) ด าเนินโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  (6) ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 
  (7) ด าเนินการจดัท ารายงานทางการเงินเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลยั อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 
  (8) ด าเนินการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
  (9) ด าเนินการจัดอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) เพื่อพัฒนาในสายงาน 
  (10) ด าเนินการจัดอบรมการประเมินค่างาน ๓ รอบ คือ ผู้บริหารระดับสูง ๑ รอบ และสาย
สนับสนุน ๒ รอบ 
  (11) ด าเนินการจัดอบรมบุคลากรของส านักงานอธิการบดี เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีภายใน
องค์กร 



๖ 

 

  (12) อยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
  (13) ด าเนินการปรับหลักเกณฑ์การประเมินและการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 
  (14) ด าเนินการจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ 
  (15) ด าเนินโครงการการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ 
  (16) ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
  (17) ด าเนินการควบคุมงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  (18) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
  (19) ด าเนินการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 
  (20) ด าเนินการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย 

 2) ปัญหาท่ีพบ 
  (1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกร และสถาปนิก 
  (2) สถานท ่จอดรถไม่เพ ยงพอ 

 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) ควรสง่เสริมใหบุ้คลากรภายในส านักงานมีใจรกังานบริการ รอบรู้งานดี มีน้ าใจ และใสสะอาด 
  (2) ควรจัดท าสถานที่จอดรถใต้ดิน เพื่อลดปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และจัดระเบียบพื้นที่
จราจรภายในมหาวิทยาลัย   
  (3) ควรมีคณะกรรมการพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
จ านวน และความจ าเป็นในการว่าจ้างอาจารย์พิเศษแต่ละคณะ 
  (4) ควรปรับปรุงห้องน้ าคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาให้เป็นโถชักโครกทั้งหมด 
  (5) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจดัท าทะเบียนชื่อ – ที่อยู่ปัจจุบันและประวตัิศิษย์เก่า รวมทั้ง
รายชื่อและประวตัิศษิย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธร์ะหวา่งศษิย์เก่ากับศษิย์เก่า ศิษย์เก่ากับ
ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย  
  (6) ควรดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกให้ด ีหากต้นไม้ตายต้องรีบน าออกและหาต้นไม้ใหม่มา
ทดแทน 
  (7) ควรเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ 
บุคลากร นิสิตนักศึกษา  
  (8) ควรจัดท า Model จ าลองอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.3 การประชุมและตรวจติดตามการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคารท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.15 น. – 14.45 น. 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยมีผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการ
ส านัก และเจ้าหน้าที่ประจ าส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็น



๗ 

 

ค าถามและให้ขอ้มูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
ดังนี้ 
 
 1) การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  (1) ด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  (2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ กีฬา ส่งเสริม
สุขภาพและนันทนาการ กิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดสวัสดิการและบริการให้แก่นิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
  (3) ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ 
ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย  
  (4) ด าเนินการจัดชมรมสุริยะอาสาพยาบาล 
  (5) ด าเนินการโครงการจัดต้ังทุนการศึกษาให้เปล่าแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 
  (6) ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี“กิจการ...บ้านสมเด็จ” เพื่อรวบรวม
การท ากิจกรรมตลอดปกีารศกึษาของคณะและมหาวทิยาลยั และเผยแพร่ใหน้ิสิตนักศกึษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทราบและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  (7) ด าเนินการจัดท าคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา 
  (8) การสร้างเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เพื่อประสานงานการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมแก่นิสตินักศกึษาทุกสาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวชิาในคณะต่างๆ จะมีอาจารย์ผูแ้ทนสาขา
เข้าร่วมประชุมและวางแผนการด าเนินงานของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ  
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  (9) การส่งเสริมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน โดยส่งผู้น านิสิตนักศึกษาไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ Phnom Penh International 
University (PPIU) ประเทศกัมพูชา 
  (10) ส่งเสริมนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทางด้านกีฬาและ
สุขภาพ โดยเปิดบริการห้องฟิตเนส เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

  (11) อยู่ระหวา่งด าเนินการจัดท าใบทรานสคริปต์ (Transcript) กิจกรรมใหแ้ก่นิสิตนักศึกษา 
  (12) อยู่ระหวา่งด าเนินการจัดท าโปรแกรมกจิกรรมโฮมรูมให้แก่อาจารย์ทีป่รึกษาทุกชั้นป ี

 2) ปัญหาท่ีพบ 
  (1) นิสิตนักศึกษาไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่จัดไว้ 
  (2) นิสิตนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย   

 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) ควรประเมินอัตลักษณ์ที่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพึงมี คือ 
“มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” ในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายบุคคลและชี้แจง
ข้อมูลโดยละเอียด เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 



๘ 

 

  (2) ควรประชาสัมพันธ์ข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจ “เกรดท าให้คนมีงานท า กิจกรรมท าให้
คนท างานเป็น” หรือสุภาษิตต่างๆ โดยติดประกาศ หรือโฆษณา เพื่อปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีจิตส านึกที่ดี และ
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น 

  (3) เห็นด้วยกับการท าใบทรานสครปิต์ (Transcript) กิจกรรมให้แก่นสิิตนักศึกษา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมและตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2559 ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ             
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 

 
      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


