
 

 

การประชมุ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 

ครั้งท่ี 8/๒๕๕9 

 
วันศกุรท์ี่ 9 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 8/๒๕๕9 

วันศุกร์ท่ี 9 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 12 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 13 
 4.1 ผลการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 (คณะครุศาสตร์ ส านักประชาสมัพนัธ์ฯ และ
โครงการโรงแรมบ้านสมเดจ็ฯ)  

13 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 19 
 5.1 การตรวจเยี่ยม คณะครุศาสตร์  เวลา 09.30–12.00 น. 19 
 5.2 การตรวจเยี่ยม ส านักประชาสัมพันธ์ฯ เวลา 13.15–14.45 น. 20 
 5.3 การตรวจเยี่ยม โครงการโรงแรมบ้านสมเดจ็ฯ เวลา 15.00-16.30 น. 21 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 22 



 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม 

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

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 



 
 

 

  มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม 

 

รับรองรายงานการประชุมโดยมกีารแก้ไข 

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

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/๒๕๕9 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 
 

 



 

 

 

มติท่ีประชุม 

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

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 



 

 

 

 4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของผลการตรวจติดตามประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (คณะครุศาสตร์ ส านักประชาสัมพันธ์ฯ และโครงการ
โรงแรมบ้านสมเด็จฯ) 

 การประชุมและตรวจติดตามประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558                  
ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 
  1. คณะครุศาสตร์  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตามประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ โดยมีคณบดี รองคณบดี และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับและ                
เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
  การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 
  ผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปี ของคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2554 – 8 กันยายน 
2558 ดังนี้  
   1) ด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะได้พัฒนาหลักสูตร ปริญญาตรี 
ค.บ. ทั้งหมด 16 สาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  
   2) ด้านการพัฒนาครูและบริการทางวิชาการ  การท าความร่วมมือ (MOU) กับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน              
คุรุสภา โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) และสถาบันนานมีบุ๊ค อินโนเวช่ัน             
ในเครือบริษัทนานมีบุ๊คจ ากัด    
   3) ด้านการวิจัยของคณะครุศาสตร์ ด้านการวิจัย คณะครุศาสตร์เป็นอันดับ 1               
ในกลุ่มสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ทุนโครงการวิจัยต่างๆ และการเผยแพร่
งานวิจัยระดับนานาชาติ 
   4) ด้านการผลิตวารสารเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการวารสาร                
“ครุศาสตร์สาร” เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 เพียงฉบับเดียวของมหาวิทยาลัย โดยได้ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย 
   5) ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาใช้ในการบริหารจัดการ ขณะนี้ได้ด าเนินการ 
ในส่วนของโครงหลักและตัวระบบ และจัดท าระบบวารสาร “ครุศาสตร์สาร” ระบบฐานข้อมูลการฝึก                 
ประสบการวิชาชีพของนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554  
   6) ด้านการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน นิสิตสาขาวิชาต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซี่ยน 
 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 



   7) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดการแสดงโขนครุศาสตร์ในโอกาส
ต่างๆ  
   8) ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ 
ห้องสมุดคณะ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภาษา ฯลฯ  
   9) ด้านการเชิดชูเกียรติคุณสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
จัดสร้างเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) รุ่น 99 ปี คณะครุศาสตร์ 
   10) โครงการผลิตครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่ความเป็นเลิศ วัตถุประสงค์เพื่อผลิตครู
สาขาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และการประถมศึกษา ที่มีความรอบรู้และมีความสามารถในการจัด      
การเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ ผลิตครูที่มีคุณธรรม จริยธรม มีจิตวิญญาณครูและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และผลิตครูที่มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21  
   11) คณะได้แก้ไขปัญหาการเปิดภาคเรียนตามกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้ปฏิทิน
ของโรงเรียนที่นิสิตนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นหลัก แต่ละสาขาวิชาจะแบ่งนิสิตไปฝึกสอน 
โรงเรียนละ 2 - 3 คน  
   12) คณะได้แก้ไขปัญหาการออกใบผลการเรียน และการท าเรื่องขอจบของนิสิต
นักศึกษาล่าช้า โดยการยึดปฏิทินวิชาการของคณะ และฝ่ายวิชาการของคณะได้ร่วมมือกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในการแก้ไขปัญหา   

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
   1) ควรบริหารจัดการเงินรายได้ รายจ่าย และเงินคงคลัง ให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม
สอดคล้องกัน 
   2) ควรมีการเตรียมการส าหรับการสอบบรรจุครู เนื่องจากขณะนี้เขตพื้นที่การศึกษา
ต่างๆ สพฐ. โรงเรียน ระดับมัธยมและระดับประถม ก าลังรับสมัครครู และมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งได้
เตรียมการเรื่องนี้แล้ว  
   3) ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแสดง “โขน” ของคณะครุศาสตร์บ้านสมเด็จ           
ซึ่งเป็นจุดเด่นและสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
   4) คณะครุศาสตร์ควรติดตามหรือช่วยเหลือโรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จในด้านต่างๆ 
แม้ว่าจะไม่ได้ดูแลโดยตรงก็ตาม  
   5) ควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้ส าเร็จ
การศึกษาหรือผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2557 เพื่อวิเคราะห์ว่าข้อสอบ
มีลักษณะเป็นอย่างไร และนิสิตนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านส่วนใหญ่ไม่ผ่านเรื่องใด   
   6) ควรพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง และหาจุดเด่นในการน าเสนอ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   7) ควรมุ่งเน้นการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการศึกษา              
ในประเทศ และการบริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา  
 



   8) ควรมุ่งเน้นคุณภาพของบัณฑิตเป็นส าคัญ เนื่องจากบัณฑิตของคณะครุศาสตร์           
มีจ านวนมาก และกระบวนการตัวช้ีวัดคุณภาพของบัณฑิตจะมีความเข้มงวดมากข้ึนในปีต่อๆ ไป 
   9) ควรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพของ
คณาจารย์ 
   10) ข้อมูลที่จะน ามาพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาได้ดีที่สุด คือข้อมูลจากโรงเรียนที่
นิสิตนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   11) โครงการผลิตครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่ความเป็นเลิศ ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและน าเสนอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้ทราบ และให้การสนับสนุนโดยก าหนด
เป็นนโยบายและร่วมกันผลักดันให้การผลิตครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่ความเป็นเลิศท าได้จริงอย่างเป็นเอกภาพ 
   12) ควรประชาสัมพันธ์โครงการผลิตครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่ความเป็นเลิศ              
ในลักษณะการอยู่ประจ าหอพัก ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพและ
เป็นพลเมืองดีของชาติ 

  2. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ    
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุม
และตรวจติดตามการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ              
จากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีภารกิจทั้งหมด 4 ด้าน  
   1) ด้านข้อมูล มีส่วนสัมพันธ์กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ในการรับ
ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
   2) ด้านบรรณาธิการ คือ การรับข้อมูลข่าวสารและคัดเลือก รวบรวมเพื่อเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ  
   3) ด้านการผลิตสื่อ คือ กราฟิกดีไซน์เนอร์ ช่างภาพ และฝายตัดต่อ โดยกราฟิก
ดีไซน์เนอร์เป็นฝ่ายที่จัดท าอาร์ตเวิร์ค มีหน้าที่ออกแบบให้สวยงาม ถูกต้อง และน่าสนใจ เช่น Poster Banner 
Vinyl อื่นๆ 
   4) ด้านการกระจ่ายข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อดิจิตอล 

  ผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
   1) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น BSRU Bulletin เอกสารข่าวรายปักษ์ เผยแพร่ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เผยแพร่ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน โดยตีพิมพ์ 24 ฉบับต่อปี  
   2) สื่อออนไลน์ เช่น Facebook BSRU News มีผู้เข้าชมสูงสุด 34,741 ครั้ง  
   3) VTR ผลิตสื่อวิดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ทาง 
Youtube  
   4) TV Programs เช่น รายการ BSRU PR NEWS รายการที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง 
LED TV และช่องทาง Youtube PRinfo BSRU โดยออกอากาศทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน รายการ 
BSRU FOCUS รายการที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง LED TV และช่องทาง Youtube PRinfo BSRU ออกอากาศทุก
วันที่ 1 ของทุกเดือน และวิดีโอภาพข่าวทั่วไป รายการที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง LED TV และช่องทาง Youtube 
PRinfo BSRU ออกอากาศตามกิจกรรมพิเศษในแต่ละเดือน โดยเฉลี่ย 8 ครั้งต่อเดือน 



   5) Communication Graphic ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส าคัญๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ และโครงการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
   6) Visual Graphic ออกแบบอัตลักษณ์โครงการต่างๆ ทั้งโครงการที่ส านัก
ประชาสัมพันธ์ฯ หรือ โครงการ พิธีการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึนเอง เช่น โปสเตอร์งาน แผ่นพับ                 
แบ็คดร็อปงาน และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   7) PRinfo project โครงการที่ประชาสัมพันธ์ฯ จัดข้ึนเอง และเป็นผู้รับผิดชอบ               
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งการออกแบบ และผลิตโครงการ อาทิ ออกแบบอัตลักษณ์ของโครงการ 
วารสาร ของที่ระลึก และอื่นๆ มากมาย พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในส่วนอื่นๆ  
   8) Photo Graphy การถ่ายภาพข่าวในแต่ละกิจกรรม จะมีทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว  
   9) ของที่ระลึก ออกแบบและผลิตช้ินงาน ส าหรับงานในโอกาสต่างๆ ได้แก่ แฟลชไดรฟ์    
สมุดโน๊ต ถุงผ้า เข็มกลัด เสื้อยืด ฯลฯ 

  ปัญหาและอุปสรรค 
   งบประมาณในการซื้อสื่อโฆษณาในแต่ละปีที่มีค่อนข้างน้อย จึงพยายามขยาย
เครือข่าย และใช้สื่อออนไลน์ให้มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์นอกจากภายใน
มหาวิทยาลัยแล้ว ได้เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกโดยผ่านทางเว็บไซต์  

   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
   1) ส านักประชาสัมพันธ์ฯ สามารถออกแบบจัดท าปฏิทินกลางของมหาวิทยาลัย                             
โดยมีหน่วยงานกลางที่ประสานรวบรวมกิจกรรมของทุกๆ หน่วย และจัดเรียงล าดับให้เหมาะสม 
   2) ควรระมัดระวังในการพิมพ์ ควรมีการพิสูจน์อักษรใน BSRU Bulletin ด้วย  
   3) ควรเชิญชวนสื่อภายนอก เพื่อด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่ายและ
เปิดตัวให้สื่อภายนอกได้รู้จัก 

  3) โครงการโรงแรมบ้านสมเด็จฯ                      

   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุม
และตรวจติดตามการด าเนินงานของโครงการบ้านรับรองฯ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเดน็
ซักถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
ดังนี้    
   1) จ านวนห้องพักทั้งหมด 32 ห้อง ช้ัน 7 มี 15 ห้อง , ช้ัน 8 มี 15 ห้อง และ ห้อง 
VIP ช้ันละ 1 ห้อง รวมเป็น 2 ห้อง ปริมาณผู้เข้าพักมากน้อยต่างกันในแต่ละเดือน แต่มีรายได้โดยถัวเฉลี่ย 
50,000 บาท /เดือน  
   2) การใช้บริการห้องพัก ส าหรับแขกมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยการคิดราคา
ห้องพัก ห้อง VIP 1,500 บาท /คืน ห้องพักเดี่ยว 800 บาท/คืน ห้องพักคู่ 1,000 บาท /คืน เตียงเสริม 
400 บาท/คืน ส่วนพนักงานในมหาวิทยาลัย 800 บาท/ห้อง/2 คน  
   3) นโยบายหลักของโครงการบ้านรับรองฯ คือ ค านึงถึงความคุ้มค่าในการให้บริการ
เข้าพัก และความเสียหายที่จะตามมาจากการซ่อมแซม เช่น จะไม่อนุญาตให้เข้าพักเกิน 2 ท่าน เนื่องจากเตียง            
มีฐานรองเตียงเป็นล้อเลื่อน การนอนเกิน 2 คน ท าให้ล้อเกิดความเสียหายข้ึน ไม่คุ้มค่ากับค่าห้องพักที่ได้รับ 
ดังนั้น ทางโรงแรม มีการบริการเตียงเสริมในอัตรา 400 บาท โดยการให้บริการเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ            
หากต้องการลดราคาต้องมีการเข้าพักตั้งแต่ 15 ห้องข้ึนไป จะได้รับการลดราคาให้ในอัตรา 900บาท/ห้อง 



    4) ในการด าเนินงานของโครงการบ้านรับรองฯ ยังคงใช้นิสิตนักศึกษามาช่วยท างาน 
ในช่วงเวลาเปิดเทอมโดยมีการสลับกันปฏิบัติงาน นอกเหนือจากคาบเรียน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้
มหาวิทยาลัย และฝึกนิสิตนักศึกษาในการปฏิบัติงาน โดยมีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็น ค่ารถ และ ค่าอาหารตาม
ความจ าเป็น  
   5) โครงการบ้านรับรองฯ  ยังไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ า เนื่องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ Fix Cost โดยทางมหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัติให้ค านึงถึงจุดคุ้มทุน  
   6) การแก้ไขปัญหาต่างๆ ยังคงดูแลโดยประธานโครงการฯ รวมทั้ง การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและสุขภัณฑ์ที่มีปัญหา จะมีการแก้ไขปัญหาให้ผู้เข้าพัก
พอใจก่อน หากแก้ไขไม่ได้จะมีการแจ้งกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด าเนินการให้ภายหลัง  โดยการ
ซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายยังคงเบิกจ่ายจากเงินโครงการ เช่น การซื้อหลอดไฟ และนอกเหนือจากการซ่อมแซม         
ในบางส่วนมีการจ้างเหมาจากบุคคลภายนอก เช่น การรั่วของท่อต่างๆภายในห้องน้ า เครื่องสุขภัณฑ์ที่มี          
ความเสียหาย การซ่อมเครื่องปรับอากาศตามห้องต่างๆ  
   7) รายรับ – รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 1 กันยายน 2558 มีดังนี้ 
รายได้ 544,300 บาท ค่าใช้จ่าย 282,894 บาท คงเหลือ  261,406 บาท  

  หมายเหต ุ
   -  โครงการบ้านรับรองฯ มีค่าใช้จ่ายคงค้าง จากสาขาวิชาดนตรี จ านวน 10,000 
บาท จากการน าเด็กชาวเขาเข้าพักเพื่อจัดแสดงดนตรี จ านวน 10 ห้อง จ านวน 50 คน ระยะเวลาพักจ านวน 
5 คืน โดยขอช าระแบบเหมาจ่าย  แต่ยังไม่มีการช าระเข้ามา 
   -  โครงการบ้านรับรองฯ ต้องให้บริการผู้เข้าพัก ในช่วงงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล  วุฒิเสน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับครอบครัวและเครือญาติ 
   -  การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายใน ในการให้บริการพักฟรีแก่วิทยากร 
*จากเหตุผลดังกล่าวท าให้มีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นจ านวนมากโดยไม่มีรายได้เข้าโครงการบ้านรับรองฯ 

  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   1) ไม่มีโทรศัพท์ในห้องพัก 
   2) ไม่มีกล่องรับสัญญาณ Wifi บริเวณล็อบบี้ ท าให้ผู้เข้าพักไม่สามารถใช้สัญญาณ 
Wifi ได้ในบริเวณดังกล่าว และได้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบไปแล้ว แต่ยังไม่มีการแก้ไข 
   3) การรับสัญญาณโทรทัศน์ยังคงใช้ระบบเสาอากาศบนอาคาร ไม่ได้เปลี่ยนเป็น
ระบบกล่องรับสัญญาณ ท าให้การรับภาพไม่ชัดเจน  
   4) การด าเนินงานของโรงแรมยังคงใช้แม่บ้านหลักจากทางมหาวิทยาลัยท าใหป้ระสบ
ปัญหางานล้นมือจากการเข้าพักเต็มในบางช่วง จึงไม่มีค่อยมีแม่บ้านมาปฏิบัติงาน เพราะต้องเน้นความสะอาด               
ในส่วนต่างๆค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยจึงควรระบุเงินเดือนของแม่บ้านในส่วนอาคาร 11 ที่ดูแลโรงแรม                
ให้มากกว่าส่วนอื่นเพื่อจูงใจ และควรมีการปฏิบัติงานให้มากกว่า เวลา 17.00 น. เพราะหลังเวลา 17.00 น. 
จะไม่มีแม่บ้านประจ าการ ไม่เหมือนอาคารเรียน ต้องการให้มหาวิทยาลัยระบุในสัญญาจ้างบริษัท                          
ท าความสะอาดให้ชัดเจนเพราะมีความจ าเป็นอย่างมาก  
   5) เนื่องจากโครงสร้างที่ไม่ได้มีการสร้างมาเป็นอาคารโรงแรมโดยตรง ท าให้บริเวณ
ทางเดินตามห้องพัก ช้ัน 7 และช้ัน 8 ไม่มีระบบถ่ายเทอากาศ จึงควรมีการปรับปรุงติดตั้งระบบระบายอากาศ 
 
 



   6) การที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าพัก                   
ต่อห้องเกินจ านวน 2 คน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนั้น ท าให้เกิดความเสียหายกับห้องพัก เช่น ท าให้บริเวณโต๊ะ
เป็นรอย จากการวางอุปกรณ์ท าผมต่างๆ  เตียง และห้องน้ ามีความเสียหาย ส่งผลให้ห้องพักเกิดสภาพ                  
ทรุดโทรมเร็วข้ึน 
   7) การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอใช้สิทธ์ิลดราคาให้กับบุคคลภายนอก ท าให้
มหาวิทยาลัยสูญเสียรายได้ 200 บาท/ห้อง  

  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
   1) ควรรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับด าเนินการโรงแรมของมหาวิทยาลัยว่ามีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร เพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ   
   2) ควรผลิตบุคลากรสายวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
สถานที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ที่มหาวิทยาลัย และสามารถช้ีแจงความต้องการให้ส านักงบประมาณทราบ เพื่อ
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงแรมได้ เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ด้านสาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว  
   3) คณะวิทยาการจัดการควรมีการบริหารงาน ให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกทักษะ
ประสบการณ์  ในการบริหารงานด้านการบริการ ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มีผู้มาใช้บริการเท่านั้น  
   4) ควรศึกษาข้อมูลการบริหารธุรกิจโรงแรมที่มีในสถาบันการศึกษาอื่นที่ประสบ
ความส าเร็จ ว่าด าเนินการอย่างไร  แล้วน ามาพัฒนาการด าเนินการโรงแรมของมหาวิทยาลัย โดยให้นิสิตนักศึกษา              
ฝึกประสบการณ์ที่มหาวิทยลัยแทนที่ฝึกที่โรงแรมอื่น  
   4) นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องโรงแรมควรก าหนดให้
ชัดเจน  
   5) การจัดท าห้องพักรับรอง หรือการด าเนินการแบบโรงแรม ควรมีระบบการบริหาร
จัดการ และการสร้างเครือข่าย เพื่อหาวิธีการให้มีผู้มาใช้บริการ  
   6) ควรส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับท าเลที่ตั้งว่าเหมาะสมหรือไม่ ที่จะพัฒนาให้เป็นโรงแรม                 
เพื่อการท่องเที่ยว หรือจะเน้นการจัดเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง  
   7) ควรมีการสัมภาษณ์อธิการบดีเกี่ยวกับนโยบายด้านการโรงแรม และหน่วย
ตรวจสอบภายใน และเพื่อสอบถามหลายๆ ประเด็น รวมทั้ง แผนของมหาวิทยาลัยด้วย 

    

มติท่ีประชุม   
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 5.1 การตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ เวลา 09.30–12.00 น.  

มติท่ีประชุม   
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 



 

 

 

 5.2 การตรวจเยี่ยมส านักประชาสัมพันธ์ เวลา 13.00-14.45 น.  

มติท่ีประชุม   
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 



 

 
 

 5.3 การตรวจเยี่ยม โครงการโรงแรมบ้านสมเด็จ เวลา 15.00-16.30 น.  

มติท่ีประชุม   

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

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 



 
 

 

 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 8/๒๕๕9 


