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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  โพธ์ิศรีทอง
เป็นประธานการประชุม 

ดร.พลสัณห์  โพธ์ิศรีทอง ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม       
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 
ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี ้
  ในหน้า 7 “ระเบียบวาระที่  5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มความเห็นคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ดังนี้  
  (1) การก ากับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในการวิเคราะห์หลักสูตรตามองค์ประกอบ
ต่างๆ อาจจะมีบางองค์ประกอบ หรือบางตัวบ่งช้ีมีคะแนนน้อย ซ้ ากัน อาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือ          
การบริหารจัดการในระดับคณะ และควรผลักดันให้หลักสูตรบริหารจัดการด้วยระบบ PDCA  
  (7) ควรเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

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

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
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 

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

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 
27 กันยายน พ.ศ.2559 โดยส านักงานอธิการบดี ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 4.4 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคาร
ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 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  
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 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) การพัฒนาระบบการก ากับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการ
ความเช่ียวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  2) บัณฑิตวิทยาลัยจัดทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ทุกหลักสูตร) ปีการศึกษา 2559  
  3) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัณฑิ ตศึกษา มบส.                       
ปีการศึกษา 2559 และกรอกข้อมูลรายงานในระบบ CHE-QA Online 
  4) บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการ            
ในลักษณะต าราหรือหนังสือ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  5) การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะการเรียนรู้                       
ในศตวรรษที่ 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 "การศึกษาเพื่อ          
การพัฒนาท้องถ่ิน"  
  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 
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   (2) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
เพื่อจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 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 ากรอบการวิจัยที่เน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่ 9  
  13) การจัดเรียนการสอนโดยใช้ Project - Based Learning (PBL)   
  14) การท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในชุมชนและท้องถ่ิน  

15) การท าวิจัยในช้ันเรียนที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน หรือทฤษฎีการเรียนรู้
และมุ่งหานวัตกรรมใหม่ที่เหมาะกับการจัดการศึกษา Thailand 4.0     

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

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังน้ี 
  1) ควรติดตามผลสัมฤทธ์ิความส าเร็จของการผลิตบัณฑิต และมีการผลักดัน เรื่องการเพิ่ม
ศักยภาพในตัวบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละหลักสูตร และการน าความรู้ความสามารถในศักยภาพของ
บัณฑิตไปพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  
  2) ควรติดตามการผลักดันการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ผลสัมฤทธ์ิ  
  3) ควรร่วมตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษากับแหล่งอื่นที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นแหล่งตีพิมพ์            
ที่เดียว เพื่อให้ครบเงื่อนไขของการเข้าสู่การเป็นวารสารในฐาน TCI : Thai-Journal Citation Index Centre 
(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ต่อไป  
  4) ควรผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้  
  5) ควรส ารวจความต้องการของหลักสูตร และผลักดันการพัฒนาหลักสูตรนั้น เพื่อเพิ่มจ านวน
อาจารย์ที่มีศักยภาพและอาจจะท าให้นักศึกษามีจ านวนเพิ่มข้ึนได้  
  6) ควรจัดท าหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนได้ในบางวิชา ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและท าให้มี
จ านวนนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
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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                 
ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเน้นการพัฒนาท้องถ่ิน  
    
มติท่ีประชุม 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) กิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา 

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

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

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

การท างานด้านจิตอาสา การได้รับประสบการณ์ของผู้เข้าโครงการ เป็นต้น 
4) พัฒนานักศึกษาให้เกิดการมีจิตสาธารณะ 
 (1) ตัวช้ี วัดที่  1 นิสิตเข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด                   

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80    
(2) ตัวช้ีวัดที่ 2 พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนิสิต เป้าหมายระดับ 3.51 

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

บังคับ และกิจกรรมเลือก ในทุกปีการศึกษา ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาที่ไม่ผ่านการท ากิจกรรม ต้องแก้ไขกิจกรรมก่อน
ส าเร็จการศึกษา ดังนั้นความส าเร็จของตัวช้ีวัดน้ีจึงผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขการบังคับของมหาวิทยาลัย 
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 (2) ตัวช้ีวัด 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 มีความเห็นดังน้ี 
  1) ควรวัดการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาที่เป็นจริง ไม่ใช่การวัดการมีจิตสาธารณะจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพียงอย่างเดียว หรืออาจศึกษาวิธีการวัดการมีจิตสาธารณะจากหน่วยงานอื่นหรือศึกษาจาก
งานวิจัย และสามารถน ามาปรับใช้ได้ 
  2) ควรก ากับติดตามการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการการสร้างจิตสาธารณะให้
นักศึกษาว่าได้ผลหรือไม่อย่างไร และควรด าเนินงานต่อไปหรือไม่ 
  3) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ควรท าหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมด้านทักษะคุณลักษณะ
การมีจิตสาธารณะที่ดีให้แก่นักศึกษา หรือการให้นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้ปฏิบัติ การร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการในวัดหรือองค์ต่างๆ  
  4) ควรตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรมบังคับ/กิจกรรมเลือกของแต่ละคณะ และ
กิจกรรมบังคับควรมีความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ครบถ้วน 
  5) ควรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาท าการวิจัยในรูปแบบ R2R (Routine to Research)             
ในการประเมินพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
  6) ไม่ควรให้ความรู้ เกี่ยวกับ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)”                    
แก่นักศึกษาในแง่มุมที่ เป็นความศักดิ์สิทธ์ิ  ควรเผยแพร่ภารกิจของท่านที่ท าคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง                 
และปลูกฝังให้เป็นแบบอย่างในเรื่องความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์สุจริต การน าความรู้มาใช้
ในการพัฒนาบ้านเมือง  
  6) ควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และนโยบาย
ของรัฐบาล เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป”ี โดยน าไปใช้ในกิจกรรม/โครงการบังคับของมหาวิทยาลัย   
  7) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้น าควรปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมทั้งอัตลักษณ์
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หรือการท างานอย่างเป็นระบบโดยใช้ PDCA เป็น และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  
   
มติท่ีประชุม 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 หน่วยงานหลกัในระดบักอง 
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
กิจการนิสิตนักศึกษาข้ึนมาก ากับดูแล) 
  กองคลัง ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ 
  กองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป               
งานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน งานสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
และงานยานพาหนะ 
 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) ส านักงานอธิการบดี ได้ปรับปรัชญา วิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พันธกิจและภารกิจของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  2) ส านักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักที่จะต้องด าเนินการตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ .ศ. 
2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง เพื่อให้เกิดผล
ตามวิสัยทัศน์  
  3) ส านักงานอธิการบดี ให้ความส าคัญและตระหนักถึงเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการตรวจสอบและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและสร้างระบบกลไก          
ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี                  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ในปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ                 
เรื่อง “ทบทวนตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักงานอธิการบดี” เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2560 ณ อาคาร 100 ป ีศรีสุริยวงศ์ โดยได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์การประเมินและพัฒนาตัวบ่งช้ีใหม่ 
เพื่อให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) 
  4) ส านักงานอธิการบดี สามารถให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการในดา้นสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 
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  5) ส านักงานอธิการบดี ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและการท างาน
เป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในภาพรวมของส านักงานอธิการบดีและกิจกรรมของแต่ละส่วนงาน ได้แก่ 
  กองกลาง  

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

กองนโยบายและแผน 
 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติงาน           

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

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

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

 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผนและงาน
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 ช้ัน ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

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

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาชีพต่างๆ” กิจกรรมที่ ๒ 
“การพัฒนาแบบทดสอบให้ได้มาตรฐานเพื่ อยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ”               
ในวันพุธที่  ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม                
ช้ัน ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐           
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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กองนโยบายและแผน  
 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 1 

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

 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 2 
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ช้ัน 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อก าหนด
ต าแหน่งให้สูงข้ึน ระยะที่ 1 การเขียนแบบประเมินการขอก าหนดต าแหน่งบุคลากร
สายสนับสนุนให้สูงข้ึน ส่วนที่ 1 - 3 วันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม
ช้ัน 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

 โครงการ “ถักน้ าใจ ทอไมตรี สานสามัคคี” เพื่อสร้างจิตบริการและการท 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 

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

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

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

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการอบรมการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ในระหว่างวันที่ 

16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ อาคาร 11 ช้ัน 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 
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 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑) ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีไว้ ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ สิงหาคม และการเบิกจ่ายงบประมาณบ ารุงการศึกษา จะสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ 
กันยายน เพื่อสะดวกต่อการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเตรียมความพร้อมน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย แต่ในทางปฏิบัติการเบิกจ่ายประมาณ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน จึงมีหน่วยงานต่างๆ             
ท าบันทึกขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเป็นจ านวนมาก ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณยังไม่
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
                 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังน้ี 
  1) ส านักงานอธิการบดี ควรก ากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการต่างๆ                
อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานในล าดับต่อไป  
  2) ส านักงานอธิการบดีควรคัดกรองบุคคลเพื่อเข้าร่วมอบรมการสร้างจิตบริการและ          
การท างานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างาน และปลูกฝัง สร้างจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพราะการให้บริการถือเป็นพันธกิจหลักของส านักงานอธิการบดี 
  3) การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร และใช้พื้นที่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  4) ควรท าวิจัยแบบ R2R เพื่อน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำงำนของส านักงานอธิการบดี  

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

๗) ส านักงานอธิการบดีควรก าหนดตัวช้ีวัดในการให้บริการและประสานงานของส านักงาน 
เพื่อมุ่งไปสู่กระบวนการการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘) ส านักงานอธิการบดีควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะท าให้
องค์การและบุคลากร  มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการ
เช่ือมโยงรูปแบบของการท างานเป็นทีม การสร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงการเปิดโอกาสให้ทีมท างาน และการให้อ านาจในการตัดสินใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศของการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะท าให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญ
กับสภาวะการแข่งขัน 
  ๙) ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยยึดหลัก Competency - Based Learning 
โดยฝึกให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถน าความรู้/ทักษะนั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงาน และสามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายทางกลยุทธ์ และเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการท างานต่างๆ ที่ท าให้องค์กรมีความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน 
  ๑๐) ควรพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดีให้ก้าวไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
กล่าวคือ มีการพัฒนาระบบการด าเนินงาน สนับสนุนให้มีนวัตกรรมเป็นเครื่องทุ่นแรง เพื่อให้การด าเนินงาน
เกิดความรวดเร็ว และได้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
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  ๑๑) ควรจัดท ามาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของส านักงานอธิการบดี เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการก าหนดต าแหน่งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานบุคคลด้าน
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงและทบทวนสายงานในราชการพลเรือนทั้งระบบให้สะท้อนผลสัมฤทธ์ิ             
ในระบบราชการ และสามารถก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนอันน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

มติท่ีประชุม 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) หน่วยตรวจสอบภายในมีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่ออธิการบดี การได้รับ

นโยบายด้านการตรวจสอบจะได้รับจากอธิการบดี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงบประมาณ และสภามหาวิทยาลัย 

 ๒) หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้รับอนุมัติเพิ่มเติมในทุก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเหมาะสม  
  ๓) หน่วยตรวจสอบภายในตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
บุคคล ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน              
ด้านบริหารจัดการทั่วไป และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับบุคลากร เล็งเห็น
ถึงให้เท่าทันกับสภาวการณ์โลกที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งรวมไปถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการเปิด
โลกทัศน์ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้น าประสบการณ์อันหลากหลายและวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับงาน
ตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดส่งบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน กับหน่วยงานภายนอก  
  ๔) หน่วยตรวจสอบภายในยังคงมีการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ คือ บุคลากรจะต้องมีช่ัวโมงการเข้าอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง : คน : ๑ ปีงบประมาณ ทั้งนี้รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่
หน่วยงาน คณะ ศูนย์ ส านัก และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดข้ึนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
รวมทั้งหน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการส่งเสริมในเรื่องการพัฒนางานบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไปรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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  ๕) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ               
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๖) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการประเมินการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงาน
ภายใน จากหน่วยรับตรวจ 

 ๗) หน่วยตรวจสอบภายในมีการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐทุกปี และมีการน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งน าแนวทางการประกันคุณภาพใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบการปรับข้ึน
เงินเดือนของบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และมีการสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุการเงินการบัญชี 
การส ารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
เพื่อน 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
ปริมาณงานตามนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความต้องการเพิ่มข้ึนในการตรวจสอบประเด็นต่างๆ จึงท า
ให้หน่วยตรวจสอบต้องก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเฉพาะนโยบายส าคัญหรือเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง และ
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๕ ปี ถึงจะมีการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกหน่วยงานซึ่งนับว่าเป็นความ
เสี่ยงระดับองค์กรที่หน่วยงานบางส่วนไม่เคยได้รับการตรวจสอบ 
  ๓) คุณวุฒิของบุคลากร ผู้ตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาไม่หลากหลายซึ่งส่วนใหญ่            
ส าเร็จการศึกษาด้านการเงินและการบัญชี อีกทั้งเป็นผู้ตรวจสอบที่จบใหม่ยังขาดความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในการท างานน้อย จะมีความรู้เฉพาะทฤษฏี จึงไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ดี
เท่าที่ควร ส่งผลให้การตรวจสอบและการให้ค าปรึกษาแนะน าที่ครอบคลุมภารกิจการตรวจสอบ ทั้ง ๖ ประเภท 
ได้แก่ การตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านผลการด าเนินงาน ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ   +           
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหาร ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง
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ก าหนดให้มีประสิทธิภาพได้ โดยเฉพาะการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังคงเป็นจุดอ่อนของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
  ๔) สถานะของหน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายในทั่วไปได้ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการหรือมีสถานะของหน่วยงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าหน่วยรับตรวจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในได้รับความส าคัญจากผู้บริหารและได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ รวมทั้งจะช่วยให้หน่วยงาน
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาครัฐเพิ่มข้ึน  แต่หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และยังไม่มีประกาศรับรองสถานะว่า
เทียบเท่าหน่วยงานระดับใด จึงไม่ได้รับความส าคัญจากผู้บริหารและไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจาก           
หน่วยรับตรวจ 
  ๕) การสร้างการยอมรับ การเพิ่มศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในด้วยการส่งเสริมให้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรของกรมบัญชีกลางตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเป็นประจ าทุกปี และจัดให้มีการจัดการความรู้
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพการท างานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตามในการตรวจสอบเชิงลึกต้องอาศัยองค์ความรู้ค่อนข้างมาก ต้องมีความหลากหลาย ต้องมีทักษะจากการ
สะสมความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าแก่
หน่วยรับตรวจ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ 
  ๖) การลดความเสี่ยงเชิงรุก  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบย้อนหลัง ๕ ปี พบว่า 
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนได้รับการตรวจสอบครบทุกหน่วยงาน แต่มีหน่วยงานกึ่งหนึ่งที่เริ่มได้รับกา ร
ตรวจในปีปัจจุบัน ยกเว้นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ และไม่ครอบคลุมประเภทการตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ส่วนหน่วยงานสนับสนุน พบว่า มีหน่วยงานหนึ่งในสามเริ่มได้รับการตรวจในปีปัจจุบัน
และมีหนึ่งหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ยกเว้นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ และเมื่อเทียบจ านวนครั้งหรือ
จ านวนเรื่องที่ตรวจกับจ านวนแผนงาน/โครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยน้ันมีสัดส่วนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ 
นับว่าความเสียงยังคงเหลืออยู่ 
  ๗) การพัฒนาระบบ e-audit ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายในได้พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน แต่สิ่งส าคัญที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติม คือ ฐานข้อมูลระดับ
หน่วยงานเพื่อสามารถน าข้อมูลมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น ข้อมูล
แผนงาน/โครงการของหน่วยรับตรวจเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนตรวจ ข้อมูลประวัติ การตรวจสอบ/
ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ/การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุง  
และระบบการประเมิน/การสอบถาม/การส ารวจเพื่อน าผลมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังน้ี 
  1) ควรมีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจทุกหน่วยงาน                     
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง             
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) ควรสร้างเจตคติที่ดีต่อหน่วยรับตรวจ และสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ อันจะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์             
และสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  3) ควรให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยหาสิ่งบ่งช้ีในการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจ ว่าการด าเนินโครงการในลักษณะนี้ หรือในรูปแบบนี้ ควรจะต้องตรวจสอบ หรือการด าเนินงาน
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ลักษณะนี้อาจจะเป็นความเสี่ยง สามารถน าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารช่วยกันบริหารจัดการเพื่อช่วยลดและป้องกัน
อุบัติการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนได้ อีกทั้งยังเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับ
ตรวจ และยังช่วยแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย  
  4) ควรสรุปความส าคัญและใช้ภาษาในการเผยแพร่ข้อมูลของการตรวจสอบภายใน เช่น               
กฎบัตรการตรวจสอบ แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได ้   

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

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    

 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 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  
ช้ัน 5 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 
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4.1 ผลการตรวจเยีย่มและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการส านัก และเจ้าหน้าที่ 
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุป
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 1) การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  (1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการลดจ านวนหนังสือในห้องสมุด และ
น าเสนอรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย เช่น e-Book ฐานข้อมูลออนไลน์ ข่าวออนไลน์ ตู้บริการยืม – คืน
หนังสืออัตโนมัติ 
  (2) การให้บริการและให้ความร่วมมือในการจัดหา e-Book ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏทั่วประเทศ 
  (3) การให้บริการห้องประชุมแบบมัลติฟังก์ช่ัน/สัมมนา ห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย 
  (4) การจัดพื้นที่ให้บริการการเรียนรู้ (Learning Commons Zone) และมีเทคโนโลยี           
ที่ทันสมัยรองรับการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยผ่านระบบเทคโนโลยี               
ที่ทันสมัย 
  (5) การจัดบริการห้องสมุดอาเซียนและการสร้างบรรยากาศอาเซียนภายในอาคาร 
  (6) ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่ช้ันดาดฟ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการอ่านหนังสือ 
  (7) ด าเนินการปรับปรุงห้องประชุมของส านัก ห้องประชุมราชาวดี และห้องน้ า ภายในอาคาร
ให้ทันสมัยยิ่งข้ึน 
  (8) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เช่น คืนตู้นี้มีโชคลุ้นรางวัล ตามหาดาวยอดนักยืม 
โครงการ Happy Birthday to you โครงการ Library Tour โครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
ส าหรับนิสิตนักศึกษา โครงการก้าวทันเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ 
  (9) การจัดท าวารสารสารสนเทศร่วมกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
และได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ในกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะผลักดันให้เข้าสู่ TCI ในกลุ่มที่ 1 ภายใน 1 - 2 ปี
ข้างหน้า โดยถือเป็นวารสารเล่มที่ 3 ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ     
  (10) การด าเนินโครงการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม โดยน าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอแนวคิดว่าต้องการให้ห้องสมุดเป็นอย่างไร และประมวลผลจัดท ากิจกรรมให้ตรง
กับผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 
    (11) การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะทางวิชาชีพ และ
ทักษะทางภาษา 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 
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  (12) การบริการวิชาการสู่สังคม การจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ิน ครั้งที่ ๒  
 2) ปัญหาท่ีพบ 
  (1) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดและจ านวนผู้ใช้บริการระบบ e – Book ฐานข้อมูล
ออนไลน์ ข่าวออนไลน์ ค่อนข้างน้อย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีจึงหามาตรการรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษา
และคณาจารย์เข้าใช้บริการห้องสมุด และสนใจการใช้บริการระบบ e – Book เพิ่มมากขึ้น   
  (2) ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ เช่น ประตู RFID ป้องกันอุปกรณ์และหนังสือสูญหาย และประตู
เลื่อนของแต่ละช้ัน   
 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) จ านวนผู้เข้าห้องสมุดข้ึนอยู่กับกระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมก ารเรียน         
การสอนให้สอดรับกับแนวคิด จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดจะเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Problem – Based Learning (การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน) Project - Based Learning             
(การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน) และ Activity - Based Learning (การจัดการเรียนรู้แบบใช้
กิจกรรมเป็นฐาน) โดยให้นิสิตนักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ นิสิต
นักศึกษาก็จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดก็จะเพิ่มมากขึ้น  
  (2) ควรมีห้องบริการค้นคว้าเฉพาะรองรับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่ก าลังท าบัณฑิตนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 
  (3) ควรสร้างจิตบริการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องสมุด เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้
นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้บริการห้องสมุดอีกครั้ง 
  (4) ควรปรับปรุงห้องน้ าให้เป็นโถชักโครก  
  (5) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรเป็นแหล่งดึงดูดให้นิสิตนักศึกษา              
มาใช้บริการ โดยจัดอ านวยความสะดวกในรูปแบบบ้านหรือโรงแรม เป็นต้น  
  (6) ควรกระตุ้นให้คณาจารย์ศึกษาค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community) ให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือ
ชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
  (7) ควรประชาสัมพันธ์การใช้บริการระบบ e – Book ในแก่หน่วยงานต่างๆ ในเชิงรุก 
  (8) ควรมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสติ
นักศึกษาในกิจกรรมรับน้องทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีผู้เข้าใช้บริก ารห้องสมุด          
มากยิ่งข้ึน 
  (9) ควรจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและ
อ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
  (10) ควรต่อยอดการบริการห้องสมุดอาเซียนให้เป็นห้องสมุดระดับชาติหรือนานาชาติ               
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้อารยธรรม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพิ่มข้ึน 
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4.2 ผลการตรวจเยีย่มและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพธุที ่28 
กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม 
เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 1) การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  (1) การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมแบบยั่งยืน 6 โครงการ 
ได้แก่  
   (1.1) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  
   (1.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดมารยาทงามตามวิถีไทยร่วมใจสืบ
สานวัฒนธรรม ครั้งที่ 4  
   (1.3) โครงการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมะอารมณ์ดีสัญจร  
   (1.4) โครงการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อสดุดีสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
   (1.5) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
   (1.6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 
  (2) การจัดสรรโครงการหารายได้ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) 
รุ่นที่ 1 
  (3) การจัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย  
   (3.1) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม  
   (3.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมด้วยการเขียนลายรด
น้ า ลงรักปิดทอง 
  (4) การจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 30 โดยการจัดทัศนาหัวหินดินแดนแห่ง
บูรพกษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  (5) การจัดโครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ผู้น าเยาวชน เรียนรู้งานสืบสาน
พระราชด าริ รุ่นที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี 
  (6) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ         
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 
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  (7) การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุง พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้แก่ 
   (7.1) โครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
และบริการวิชาการ “ศิลปะกับการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อความยั่งยืนของชุมชน” ณ หมู่บ้านแม่แมะ พิพิธภัณฑ์พื้น
ถ่ินล้านนา และพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 จังหวัดเชียงใหม่ 
   (7.2) โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 
   (7.3) โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ            
ครั้งที่ 2 “CIOFF KOREA 2016 WONJU DYNAMIC DANCING CARNIVAL” ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การ
เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้ 
  (8) การจัดท าวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมและพัฒนาให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  
  (9) การจัดกิจกรรม เผยแพร่ประวัติและคุณูปการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเชิดชู
เกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก ในปี พ.ศ.2561              
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  (10) ด าเนินการจัดห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
บริเวณช้ัน 2 ของอาคารหอประชุมส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเชิดชูเกียรติสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก ในปี พ.ศ.2561               

 2) ปัญหาท่ีพบ 
  (1) ขาดแคลนบุคลากรประจ าที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ            
หอเกียรติประวัติ และบ้านเอกะนาค 

 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) ควรจัดท าห้องเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย โดยกล่าวถึงประวัติ ความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงรวบรวมผลงานของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ หรือ
บุคคลที่สร้างช่ือเสียงหรือผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และควรมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เป็นประโยชน์           
คุ้มค่า และทันสมัย 
  (2) ควรจัดกิจกรรมหารายได้ เช่น การจัดการแสดงในรูปแบบต่างๆ เพื่อหารายได้และสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  
  (3) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย           
มีความสนใจ นิยม และช่ืนชอบศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งข้ึน  โดยจัดกิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง 
และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดง การแต่งกาย อาหาร เครื่องส าอาง 
เป็นต้น 
  (4) ส านักศิลปะและวัฒนธรรมควรจัดกิจกรรมร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และวิทยาลัยการดนตรี เพื่อปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ให้ความส าคัญทางด้านงานศิลปะ ดนตรี และ           
การแสดง เพื่อสร้างประชาคมศิลปวัฒนธรรมไทยให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  (5) การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ควรเน้นการประเมินผลโครงการเป็นส าคัญ โดยประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่ควรประเมินผลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เช่น การจัดโครงการฝึกอบรม
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หลักสูตรมัคคุเทศก์ เป็นโครงการหารายได้ ในการด าเนินโครงการดังกล่าว มีความคุ้มค่ากับสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ลงทุนหรือไม่ และควรมีการสอบวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้เข้าอบรมด้วย 
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4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 28 
กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีหัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ  
และเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหา
และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 

 1) การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  (1) การด าเนินโครงการทบทวนงานนโยบาย Retreat ของสภามหาวิทยาลัย 
  (2) การด าเนินโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
  (3) โครงการจัดประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดประชุม 2 ระดับ คือ 
   (3.1) การประชุมระดับนโยบาย  
    -  การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    -  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    -  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
    -  การประชุมคระกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
    - การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย 
   (3.2) การประชุมระดับบริหาร 
    -  การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
    -  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) 
    -  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) 
  (4) การจัดท าเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข่าวสาร          
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ รายงานการประชุม มติการประชุม รายช่ือคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยดูแลและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการประชุม เพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ            
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของมหาวิทยาลัย 
  (5) การจัดท าจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย             
และเรื่องการด าเนินงานต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปยังประชาคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
  (6) การจัดท าแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 
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  (7) การจัดประชุม e – Meeting โดยใช้ Tablet ในการประชุมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเล่ม
ประชุม โดยเริ่มใช้ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  (8) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 2) ปัญหาท่ีพบ 
  (1) การน าเสนอวาระการประชุม ไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด           
มีผลกระทบท าให้บางครั้งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 
  (2) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณในส่วนการด าเนินงานของ
ส านักงาน เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็น อาทิ 
เครื่องสแกนเนอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานได้ 
  (3) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  (4) บุคลากรยังขาดทักษะความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  (5) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีพื้นที่คับแคบ ไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดท าและจัดเก็บเอกสาร
จ านวนมาก  

 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อช้ีแจงบทบาทและอ านาจหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและอนุกรรมการชุดต่างๆ ทราบอย่างชัดเจน 
  (2) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลาย นอกเหนือจากการดูแลและ
จัดการประชุม  
  (3) การจัดท าเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรเช่ือมโยงกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูลประกอบการประชุม 
  (4) ควรจัดท าเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยในเชิงรุก เช่น มีการสัมภาษณ์นายกสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถึงประเด็นส าคัญต่างๆของประเทศ เช่น การศึกษา 4.0            
เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองความคิดของคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  (5) ควรมีการฉายภาพหรือวิดีทัศน์การด าเนินงาน หรือกิจกรรม /โครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย     ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบก่อนการประชุม 
  (6) ควรให้ความส าคัญในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร 
  (7) ควรมีการอบรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันคลังสมอง
ของชาติให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อน าแนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับมาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
  (8) ควรปรับรูปแบบการจัดโครงการทบทวนงานนโยบาย Retreat ของสภามหาวิทยาลัยใหม่ให้
เป็นรูปแบบภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
  (9) ควรให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดี และอธิการบดี โดยน าเสนอหัวข้อส าคัญในด้านต่างๆ และร่วมกันระดมความคิด เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยก่อน 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

27 



 
   

 
 

 
  

5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ          
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญอื่น ๆ  

การด าเนินการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จะด าเนินการตรวจเยี่ยมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   

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

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ          
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ /
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญอื่น ๆ  

การด าเนินการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จะด าเนินการตรวจเยี่ยมส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2560  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   
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5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ          
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ /
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญอื่น ๆ  

การด าเนินการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จะด าเนินการตรวจเยี่ยม ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 
11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 

มติท่ีประชุม 
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