
 

 

การประชมุ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 

ครั้งท่ี 7/๒๕๕9 

 
วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 

เวลา 09.00 น. 
 

 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 

ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&source=images&cd=&cad=rja&docid=mBeyk6sT8f9xaM&tbnid=fWi6ybkT_7qACM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.logothailand.com/product.detail_162303_en_1530444&ei=CetGUa3IPKiViAfcsIDIDA&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNEpVv6vAq9q277tHQt7rqOUBeIc8Q&ust=1363688583784750


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 7/๒๕๕9 

วันอังคารท่ี 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 
----------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  2 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 10 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 11 
 4.1 ผลการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 (คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจยัและพัฒนา 
และส านักสง่เสริมและงานทะเบียน)  

11 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 17 
 5.1 การตรวจเยี่ยม คณะวิทยาการจัดการ  เวลา 09.30–12.00 น. 17 
 5.2 การตรวจเยี่ยม สถาบันวิจัยและพัฒนา เวลา 13.15–14.45 น. 18 
 5.3 การตรวจเยี่ยม ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน เวลา 15.00-

16.30 น. 
19 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 20 



 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 



 
 

 

  มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม 

 

รับรองรายงานการประชุมโดยมกีารแก้ไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/๒๕๕9 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
 

 



 

 

 

มติท่ีประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 



 

 

 

 4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของผลการตรวจติดตามประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 การประชุมและตรวจติดตามประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558                  
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558 
 1) คณะวิทยาการจัดการ      
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและ                
ตรวจติดตามประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณบดี รองคณบดี และผู้บริหารคณะฯ             
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุป
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
  การด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ  
   1. การจัดท าหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสหกิจศึกษา หลักสูตร
ภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดีย หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 
   2. การร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโลจิสติกส์ 
หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับโรงแรมในเขตภาคใต้           
และหลักสูตรอื่นๆ ที่ท าข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ประกอบการ     
   3. การพัฒนาห้องสอบโดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการสอบ เป็นการประหยัด
ทรัพยากร และอาจารย์ผู้คุมสอบ 
   4. การพัฒนาศาสตร์วิชาชีพ โดยการน างานวิจัยมารองรับ เพื่อให้งานวิจัยครอบคลุม
ถึงการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษา  
   5. การจัดท าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้สื่อโทรทัศน์ โดยการท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับ CAT ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการห้องเรียนให้เพียงพอส าหรับนิสิตนักศึกษา  
   6. คณะมีหลักสูตรที่มีการถ่ายเทบุคลากรในวิชาชีพหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนโดยตรง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ             
การโรงแรม และสาขาวิชาบัญชี 
   7. คณะใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินงานของคณะ เพื่อลด
ต้นทุน และประหยัดงบประมาณได้   
   8. ปัจจุบันสัดส่วนของอาจารย์ 1 คน ต่อนิสิตนักศึกษาจ านวน 67 คน อาจไม่ตรง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหากเพิ่มอาจารย์ผู้สอนจะส่งผลให้งบประมาณอื่นๆ เพิ่มข้ึนด้วย คณะจึงได้น าเทคโนโลยี                            
มาใช้ในการเรียนการสอน 
   9. มหาวิทยาลัยมอบรางวัลให้ศิษย์เก่าดีเด่นเป็นสิ่งที่ดี ท าให้คณะได้สานสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่ามากขึ้น และได้ติดต่อให้เป็นวิทยากรของคณะในการจัดการเรียนการสอนด้วย 
    

 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 



   10. คณะได้ด าเนินการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเข้าประกวดในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติ รวมทั้งสามารถผลิตภาพยนตร์เพื่อหารายได้ด้วยในอนาคต  

  ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

   1. ในปี 2558 เป็นการเปิดภาคเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้การบริหาร
งบประมาณต้องรีบด าเนินการ ภารกิจเดิมที่วางแผนไว้ จะถูกเร่งรัดให้ใช้ภายในเวลาสั้นๆ วิธีปฏิบัติจึงท าให้เกิด
ปัญหา  
   2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดวิสัยทัศน์ที่ ชัด เจน มีการก าหนดระยะเวลา                       
และการด าเนินการที่ชัดเจนมากข้ึน  
   3. ควรมีปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ
เรื่องเวลา        
   4. การเปิดภาคเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคาบเกี่ยวกับสิ้นปีงบประมาณ หากยังไม่มีการเรียน
การสอน ก็ไม่สามารถเร่งรัดใช้งบประมาณได้ 
   5. การเปิดภาคเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
งบประมาณที่ไม่ตรงกับแผนของมหาวิทยาลัย ส านักงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงตาม และมหาวิทยาลัย
ควรด าเนินการแก้ไข 
   6. การน าระบบ ERP มาใช้ในการบริหารงานมีข้อจ ากัดเนื่องจากบางกิจกรรม
ก าหนดแผนไปแล้วแต่ในการด าเนินการจัดกิจกรรมนั้นเกิดปัญหาข้ึน ท าให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
   7. งบประมาณ บกศ.  จ ากเดิมที่ เ คยจั ดสรร งบประมาณลงที่ สาขาวิชา                 
มีการปรับเปลี่ยนโดยรวบรวมค่าลงทะเบียนไว้ ในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก่อนแล้วจึงเฉลี่ยมาให้คณะ ท าให้
การด าเนินงานไม่คล่องตัว และบางหลักสูตรของคณะเก็บค่าธรรมเนียมที่มากกว่าหลักสูตรอื่น เพราะต้องใช้
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มาก แต่มหาวิทยาลัยไม่มีอะไรพิเศษเพื่อให้บริการให้นิสิตนักศึกษา 
   8. งานวิจัยไม่ได้ลงไปสู่การเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพราะยังไม่เห็นผลงานวิจัย          
ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน     
   9. มหาวิทยาลัยควรทบทวนการใช้ค าว่า “นิสิต” และ “นักศึกษา” ในการเรียก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา        
   10. โครงการที่ เป็นลักษณะเดียวกัน เช่น โครงการที่ เกี่ยวข้องกับศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้แยกจัดท าในแต่ละสาขาวิชา ท าให้ปริมาณงานของสาขาวิชาเพิ่ มมากข้ึน แต่ทางมหาวิทยาลัย               
มีนโยบายที่จะรวมงานที่สาขาวิชาต้องท ารวมเป็นของคณะ เพื่อให้เป็นโครงการใหญ่โครงการเดียว ซึ่งทาง
สาขาวิชาส่วนใหญ่เข้าใจในนโยบายนี้  

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
   1. มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการบริหารจัดการงบประมาณ โดยทราบที่มาว่ามาจากที่ใด 
เพื่อให้คณะด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา  
   2. คณะควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยน าประเด็นปัญหาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 
 
 



   3. ควรมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในเรื่องความรู้พื้นฐานของนิสิตนักศึกษา              
เนื่องจากส านักงาน ก.พ. ได้จัดท ารายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้ส าเร็จการศึกษา
หรือผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 พบว่า ในภาพรวมคะแนนความรู้พื้นฐานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง อยู่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ควรน าคลังข้อสอบ ก .พ. มาทบทวนและวิเคราะห์           
หาสาเหตุและจุดอ่อนของนิสิตนักศึกษา เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
   4. ควรก าหนดเป้าหมายการมีงานท าของบัณฑิต ในแต่ละสาขาวิชาและด าเนินการ
ไปตามเป้าหมายน้ัน 
   5. ควรมีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตนักศึกษา 
   6. ควรมีการวางแผนหรือปรับปรุงการด าเนินงาน ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีรายได้        
ที่น้อยลง เพื่อที่จะสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบ 
   7. ควรมีการศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อศึกษา
เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ และน ามาพัฒนาในมหาวิทยาลัย 
   8. ควรจัดท าปฏิทินกิจกรรมประจ าปีของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตนักศึกษาทราบ 
   9. ควรพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยการ
เปลี่ยนทัศนคติของคณาจารย์ 
   10. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ในการประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวสารให้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งคณาจารย์ บุคลากรของคณะ และที่ส าคัญคือนิสิตนักศึกษา 
   11. ควรหารายได้เข้าสู่คณะ โดยหลักสูตรของสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น เช่น 
หลักสูตรการผลิตภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยมีองค์กรและคณาจารย์ที่ให้การสนับสนุน 
   12. ควรส ารวจข้อมูลอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถไป
ท างานในต่างประเทศได้  

 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา    
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและ                
ตรวจติดตามประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็น
ค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม 
ดังนี้                
  การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
   1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วย              
การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ เช่น กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาระบบ และ
กลไกการบริหารงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอด
ความรู้ การกระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยทุกระดับและการสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจ  การอบรมพัฒนา
ทักษะการท างานวิจัยแบบมืออาชีพ และการสร้างเครือข่ายการวิจัย และเครือข่ายแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 
 
 



   2. สถาบันวิจัยและพัฒนาปรับปรุงระเบียบที่ เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบเกี่ยวกับ               
การสนับสนุนทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ ระเบียบที่ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ระเบียบทีก่ าหนดผลสัมฤทธ์ิการวิจัย และการมุง่เน้นการพฒันาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทางด้านงานวิจัย 
   3. มีการส่งเสริม Focused Research Track (Funding and Research Defense) 
ได้จัดสรรทุนแบบมุ่งเป้า โดยมุ่งเน้นการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
   4. สร้างเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   5. การพัฒนาช่องทางเผยแพร่งานวิจัย โดยจัดต้ังโครงการคลินิกวิจัย เพื่อตอบสนอง
ทุกโจทย์ของนักวิจัย 
   6. ในปี พ.ศ.2558 จ านวนผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นจ านวนมาก 
   7. การจัดท าวารสารวิจัย Journal Development  
   8. การจัดสัมมนาระดับนานาชาติ และระดับชาติ International and National 
Conference และการวิจัยร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ Co-Research 
   9. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์               
(คจม.) ประจ าสถาบัน 
   10.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างครบถ้วน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   1. คณาจารย์มีภาระงานมาก ท าให้การจัดสรรเวลาในการท าวิจัยมีน้อย 
   2. การผลักดันงานวิจัยให้เข้าถึงคณาจารย์ในทุกกลุ่มยังไม่สามารถท าได้ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีอ านาจหรือมาตราการในการก ากับคณาจารย์ในการท างานวิจัยได้ 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
   1. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรทบทวนบทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ ว่าเป็นหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ประสานงานวิจัยหรือเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตงานวิจัยเอง สถาบันวิจัยและพัฒนาควรท าวิจัย
สถาบันเพียงอย่างเดียว 
   2. การวิจัยที่มุ่งเป้าไปสู่ระดับนานาชาติจ าเป็นที่จะต้องหาแนวร่วมและทุนทรัพย์           
ในการรวมกลุ่มท าวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
   3. สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นศูนย์กลางการวิจัยของมหาวิทยาลัย สามารถประสาน
คณาจารย์ที่มีความสามารถและความเช่ียวชาญทางด้านวิจัยจากคณะต่างๆ มาเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ 
เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ  
   4. โครงการทุนมุ่งเป้าควรท าในลักษณะเชิงรุก ควรมีกรอบการวิจัยที่หลากหลาย
มากกว่าการท าวิจัยเกี่ยวกับสังคมศาสตร์เพียงด้านเดียว  
   5. ควรทบทวนกรอบการวิจัยว่าภายใน 4 – 5 ปี ว่ามหาวิทยาลัยจะท าการวิจัย             
ในเรื่องใดบ้าง 
   6. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน ประเทศชาติ หรือน ามาใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนได้ 
 
 



   7. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรท าวิจัยสถาบันให้ครบตามกรอบการวิจัยทั้ง 4 ด้าน 
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 

  8. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีเครือข่ายการท าวิจัยที่เข้มแข็ง 

 3) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตามการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบ
ประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 
  การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
   1. การจัดท าวิจัยสถาบัน โดยจัดท าเป็นกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานทะเบียน 
กลุ่มงานประเมินผลการศึกษา กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
   2. การจัดท าเว็บไซต์แนะน าหน่วยงาน เปิดเพจ  facebook และระบบ MIS             
เพื่อตอบประเด็นปัญหาต่างๆของนิสิตนักศึกษา และได้ระบุช่ือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยลงในใบแสดงผลการเรียน          
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการฯ 
   3. การเปิดเสียงตามสายภายในหน่วยงานโดยน าเสนอความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
ในช่วงเวลาเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ช่วงพักกลางวัน และช่วงเวลาก่อนเลิกปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นความคิดและ
สร้างความคุ้นชินทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในส านัก รวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อีกด้วย 
   4. มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมและเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเร็วข้ึน และ
มีโครงการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีและมี
ความสามารถพิเศษระดับประเทศอีกด้วย  
   5. การร่วมมือกับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนด าเนินการจัดท าใบค ารอ้ง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   6. การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการงานของส านัก เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา 

  ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   1. นโยบายปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
อุดมศึกษา โดยปรับช่ัวโมงการเรียนการสอนจาก 50 นาที เป็น 60 นาที จะต้องแก้ไขระบบไอทีทั้งหมด     ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบกับเรื่องอื่นๆ ด้วย 
   2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายจัดต้ังหน่วยงานกลางมารองรับและให้ความช่วยเหลือ
ด้านภาษาอังกฤษ ในการแปลคู่มือ ระเบียบฯ ข้อบังคับฯ และใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
   1. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับสถิติจ านวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษา และ
จ านวนนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เพราะเป็นตัวแปรส าคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย 
   2. มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการผลิตคุณภาพบัณฑิตเป็นส าคัญมากกว่าการเน้น
จ านวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อจ านวนมาก 
 
 
 



  3. การเปิดเสียงตามสายภายในหน่วยงาน ควรน าข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญ 
มาเผยแพร่ เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องของการบริหารงานบุคคล สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย  
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 5.1 การตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ เวลา 09.30–12.00 น.  
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 



 

 

 

 5.2 การตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา เวลา 13.00-14.45 น.  
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 



 

 
 

 5.3 การตรวจเยี่ยม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เวลา 15.00-16.30 น.  
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 



 
 

 

 6.1 ตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ท่ี วัน/เดือน/ปี คณะ/ส านัก/สถาบัน/วิทยาลัย เวลา หมายเหต ุ
1. วันอังคารที่ 6

กันยายน 
พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาการจัดการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา              
ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

 

2. วันศุกร์ที่ 9
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

คณะครุศาสตร ์
ส านักประชาสมัพันธ์  
โครงการโรงแรมบ้านสมเดจ็ฯ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

 

3. วันศุกร์ที่ 23
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
วิทยาลัยการดนตร ี
ส านักโรงเรียนสาธิต 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

 

4. วันจันทร์ที่ 26
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ส านักคอมพิวเตอร ์
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

 

5. วันอังคารที่ 27
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานอธิการบด ี
ส านักกจิการนสิิตนักศึกษา 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ 
๑๑.15 – ๑๒.๓๐ 
๑๓.4๕ – 15.30 

 

6. วันพุธที่ 28
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

ส านักวิทยบริการฯ  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
หน่วยตรวจสอบภายใน 

๐๙.๓๐ - 11.๐๐ 
11.15 – 12.30 
๑๓.๑๕ –14.45 
15.00 – 16.30 

 

 

หมายเหต ุ
 ๑) คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม จ านวน ๘ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน เลขานุการ            
๑ คน ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ๖ คน 
 ๒) หน่วยงานระดับคณะ ตรวจเยี่ยมช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ส านักงานคณะ
หน่วยงานระดับส านัก/ศูนย์/สถาบัน ตรวจเยี่ยมช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐ น ณ ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
 ๓) รับประทานอาหารกลางวันที่คณะทั้ง 4 คณะ/ส านักงานอธิการบดี 
 ๔) หน่วยงานที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  -  คณะทั้ง 6 คณะ/วิทยาลัย ได้แก่ คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะ และประธานสาขาวิชา                
รวมทั้งสิ้น คณะละ ๑๕ คน 
  -  ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
หน่วยงานละ ๕ คน 
 ๕) เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟัง และพูดคุยเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                
การบริหารงานและด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 


