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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการ ขอลาการประชุม 
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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 ๗/2560 เมื่อวันพุธที่ ๒๐ 
กันยายน พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี ้
  หน้าที่  1๒ “ระเบียบวาระที่  5.๒ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ                   
วิทยาลัยการดนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ดังนี้  

(1) มหาวิทยาลัยควรช่วยวิทยาลัยการดนตรีเร่งแก้ปัญหาเรื่องห้องและพื้นที่ส าหรับการเรียน             
การสอน การฝึกปฏิบัติ และการเก็บรักษาเครื่องดนตรี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/2560 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ที่          
2๖ กันยายน พ.ศ.2559 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟัง
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.2 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ที่ 2๖ กันยายน 
พ.ศ.2559 โดยส านักคอมพิวเตอร์ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
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4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ในวันจันทร์ที่ 2๖ กันยายน พ.ศ.2559 โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้น าเสนอ            
ผลการด าเนินงานและรับฟังความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสมัพนัธ์และเครอืข่าย
อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

สรุปเรื่อง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 2๗ 
กันยายน พ.ศ.2560 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค ดังนี ้ 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
   (1) การพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 

(2) การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ 

(3) การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ 

(4) การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

(5) การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย           
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

(6) การเพิ่มสมรรถนะการบริการจัดการคณะ และสาขาวิชาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 2) ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

(1) ทุกหลักสูตรมีผลการประเมิน มากกว่า 3 (ระดับคุณภาพ ดี) ด าเนินการปรับปรุง
ข้อบกพร่อง เพื่อท าการแก้ไข ป้องกัน และก าหนดเป้าหมายผลการประเมินในปี 2560 ≥ 4.01 
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3) การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของ คณะฯ 
(1) นโยบาย สนับสนุนการท าบัณฑิตนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ ของนิสิตระดับปริญญาตรี
(2) นโยบาย สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัย 
(3) นโยบาย การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
(4) ทุนวิจัย รวมทั้งสิ้น 30,913,356 บาท แบ่งเป็น  

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 22,190,086 บาท  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 7,521,270 บาท 
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 1,202,000 บาท 

   (5) ผลงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 252 เรื่อง แบ่งเป็น 
 บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

จ านวน 56 เรื่อง 
 บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ               

จ านวน 30 เรื่อง 
 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 2 เรื่อง 
 บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 2 จ านวน 82 เรื่อง  
 บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 จ านวน 33 เรื่อง 
 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จ านวน 49 เรื่อง 

  4) ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่ 
        (1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มี 7 สาขาวิชา 
        (2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มี 20 สาขาวิชา 
  5) พัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกษตร เขตพื้นที่บ้านดงเย็น ต าบลอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  6) จัดโครงการน าปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชน ครั้งที่ 3  
  7) มหกรรม Thailand Tech Show 2016 ได้แก่ การพัฒนาครีมหมักผมจากสารสกัดตะไคร้ 
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือแบบเจลผสมสารสกัดธรรมชาติ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากข้าวไรซ์เบอรี่                 
การพัฒนาแยมจากผลมะตูมพลัส การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะตูมโลว์ชูการ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ
ไส้ธัญพืชเสริมงาข้ีม้อน และผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากใบลาน 
  8) ด าเนินการจัดกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
  9) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ส าหรับอาจารย์ 
และนักวิจัย ภายในงบประมาณ 400,000 บาท  
  10) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สนับสนุนการท าวิจัย เพื่อพัฒนาการท างาน
วิจัยของคณาจารย์และนิสิต ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 
  11) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
เฉพาะทาง เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมวิเคราะห์ธาตุ (SEM-EDS) กล้องจุลทรรศน์
ฟลูออเรสเซนต์ และเครื่องข้ึนเรือนช้ินงาน 
  12) จัดโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน 
  13) จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 

6 



 
  

  14) จัดท าวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  
  15) โครงการอู่ทอง บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ วิถีไทย วิถีสุขภาพ ภายใต้โครงการน าปราชญ์
ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
  16) โครงการบริการวิชาการการประยุกต์ใช้ความหลากหลายของเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
  17) กิจกรรมฝึกทักษะและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  1) งบประมาณลงทุนมีการปรับลดวงเงินท าให้ต้องเพิ่มข้ันตอนในการด าเนินการ ท าให้ต้องใช้
เวลาเพิ่มข้ึน 
  2) ได้รับบุคลากรเพิ่มที่มาจากคณะครุศาสตร์ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด   

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังน้ี 
  1) การก ากับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในการวิเคราะห์หลักสูตรตามองค์ประกอบ
ต่างๆ อาจจะมีบางองค์ประกอบ หรือบางตัวบ่งช้ี มีคะแนนน้อยซ้ ากัน ท าให้ทราบถึงความต้องการความ
ช่วยเหลือ ดังนั้นควรบริหารจัดการที่คณะฯ โดยตรง และในกระบวนการจัดการเรียนการสอนควรผลักดันให้
นิสิตสามารถน า PDCA ไปใช้ในการท างานหรือชีวิตประจ าวันได ้ 
  2) ควรให้ความส าคัญในเรื่องภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญของแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตได้งานท ามากน้อยเพียงใด ตรงสาขาหรือไม่ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นอย่างไรบ้าง   
  3) สาเหตุของการพ้นสภาพนักศึกษา มีสาเหตุอะไรบ้างที่คณะฯ สามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้  
  4) ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated learning (WIL) ของ              
การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจัดเป็นสาขาวิชาที่โดดเด่นของคณะฯ   
  5) เห็นด้วยที่มีห้องแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตสามารถเข้าเข้าชมและศึกษาได้  
  6) การบริการทางวิชาการ ควรด าเนินการในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และเน้นการด าเนินการ               
ให้เต็มที่ ให้ได้ผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจนก่อนที่จะไปขยายผลไปพื้นที่อื่น หรืออาจจัดท าโครงการวิจัยในรูปแบบ
คณะวิจัยโดยร่วมกับนักวิจัย 4 – 5 คน จัดท าเป็นเรื่องเดียวและให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
  7) ควรเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเป็นอันดับแรก 
  8) ควรประเมินผลสัมฤทธ์ิในการจัดสรรงบประมาณการด าเนินโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตในคณะฯ ของแต่ละปีว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้คุณลักษณะตามที่คณะฯ ต้องการหรือไม่  
  9) ควรมีข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การรับฟังผลย้อนกลับจากโรงเรียน
หรือสถานประกอบการ เพื่อน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
  10) ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าผลงานวิจัย 
  11) การพัฒนาหลักสูตรควรยึดหลักของ พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในมาตรา 7 และมาตรา 
8 และควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และนโยบายของรัฐบาล 
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป”ี  
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  12) ผลการประเมินที่นิสิตได้ประเมินอาจารย์ผู้สอน หากได้มีการแก้ไขปัญหาและน ามาใช้ ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นการดี  

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และขอให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 2๗ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยส านักคอมพิวเตอร์ ได้น าเสนอการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  ๑) ส านักคอมพิวเตอร์น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบตังิาน และ
เพิ่มศักยภาพการด าเนินงานให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
  ๒) ส านักคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย                
ให้ทันสมัย สามารถตอบสนองการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ 
  ๓) ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์             
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสู่ความส าเร็จตามพันธกิจ  พร้อมน าไปสู่มาตรฐานการประหยัดพลังงาน และ           
ลดการใช้ทรัพยากร ดังนี้  

 กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารจัดการส านักงาน 
 กิจกรรมสนับสนุนงานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 กิจกรรมสนับสนุนงานบริการวิชาการไอที 
 กิจกรรมสนับสนุนงานบริการห้องปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 

๔) ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที การพัฒนา 
และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี ได้แก่ 

 โครงการจัดหาเส้นทางระบบเครือข่ายส ารอง 
 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิส าหรับสถานศึกษา 
 โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทนระบบเครือข่าย 
 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและค้นคว้า 
 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร รองรับการเข้าสู่สังคมดิจิตอล 

๕) ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินโครงการพัฒนาชุมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

 การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle 
 โครงการอบรมการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 
 โครงการอบรม Google Apps for Education 
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 โครงการอบรมสูงวัยไฮเทค 
๖) ส านักคอมพิวเตอร์จัดท าแผนปฏิบัติการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

โดยด าเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและส่วนงานให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 โครงการปรับปรุงห้องบริการ EduRoam อาคาร ๑๐ ช้ัน ๑ ส านักคอมพิวเตอร์ 
 โครงการปรับปรุงห้องพัฒนาและบันทึกสื่อ อาคาร ๑๐ ช้ัน ๙ ส านักคอมพิวเตอร์ 
 โครงการปรับปรุงส่วนงานให้บริการ อาคาร ๑๐ ช้ัน ๘ ส านักคอมพิวเตอร์ 
 โครงการปรับปรุงดาดฟ้า อาคาร ๑๐ ช้ัน ๑๐ ส านักคอมพิวเตอร์ 
 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการและจัดการเรียนการสอน จ านวน ๑๒๐ 

เครื่อง  
 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๕๐ เครื่อง  
 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับงานประมวลผล ๒๐ เครื่อง 

๗) ส านักคอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม 
ทันสมัย เหมาะสมกับการให้บริการและใช้งานส าหรับนิสิตนักศึกษาในการค้นคว้า หาความรู้ 

๘) ส านักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
อ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages : 
CEFR) เพื่อให้ในการจัดสอบ CEFR ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 

๙) ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ใหม่มาทดแทนคอมพิวเตอร์เดิม 
หรือ โครงการ OPOD โดยน าคอมพิวเตอร์ที่ถูกปลดระวางมาพัฒนา และปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดสรรไปยังสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

10) ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบ ERP/MIS/e-Doc โดยไม่จ้าง 
Outsource ด าเนินการโดยบุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์เอง เพื่อลดการท าสัญญา MA ของระบบ 
ERP/MIS/e-Doc และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ปีละประมาณ ๒ ล้านบาท 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
  2) คณาจารย์ยังใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่เต็มศักยภาพ อาจเป็น
เพราะมหาวิทยาลัยยังไม่มีนโยบายในการบังคับใช้อย่างชัดเจน 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังน้ี 
  1) ส านักคอมพิวเตอร์ควรมีเครือข่ายการด าเนินงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ การใช้ระบบ ERP/MIS/e-Doc หรือ ระบบต่างๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ           
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระการด าเนินงานของส านัก
คอมพิวเตอร์ที่มีบุคลากรอย่างจ ากัดอีกด้วย 
  2) ส านักคอมพิวเตอร์ควรจัดท าสถิติการให้บริการ ว่ามีเรื่องใดบ้างที่ ได้รับการขอความ
อนุเคราะห์มากที่สุด และจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน หรือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่นิสิตนักศึกษา และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และควรติดตามผลการให้บริการ หรือการจัดโครงการอบรมต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ของ
ส านักต่อไป   
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  3) ส านักคอมพิวเตอร์ควรส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรภายในส านัก เป็นคนทันสมัย          
ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้และพัฒนาระบบงานใหม่ๆ ได้อย่างก้าวกระโดด เพราะเป็นหน่วยงานส าคัญ          
ที่ส่งเสริมและให้บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
  4) ควรท าวิจัยแบบ R2R เพื่อน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำงำนของส านักคอมพิวเตอร์ 
  5) ควรติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินงานของส านัก 
  6) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ
ขอให้ส านักคอมพิวเตอร์ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐            
ในวันพุธที่ 2๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้น าเสนอการด าเนินงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

 1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  1) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ก าลังด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ      
โดยจัดโครงสร้างให้มีศูนย์ภาษาอยู่ภายใต้การดูแลของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ เพื่อให้การด าเนินงานด้านภาษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวกมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในล าดับ
ต่อไป 
  2) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีคณะกรรมการประจ าส านัก ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณภายใน จะมีการประชุมร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ของส านักให้คณะกรรมการทราบ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานต่อไป อีกทั้งยังมี
คณะกรรมการบริหารส านัก ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้ามามสีว่นรว่มในการสง่เสรมิ
ทักษะทางด้านภาษาให้แก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  3) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม           
โดยเน้นเรื่องของการสื่อสาร และเป็นเลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่างๆ ในลักษณะสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรและสถานศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงที่เป็น
รูปธรรม เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 
  4) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านการวิจัย การฝึกอบรม 
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา การศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการกับ
ต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การจัดต้ังและด าเนินการทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
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  5) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส่งเสริม และให้บริการด้านพิธีการ การรับรอง 
การศึกษาดูงานส าหรับชาวต่างประเทศ 
  6) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปต่างประเทศ 
  7) เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลด้านต่างประเทศ ในการสร้างความร่วมมือ การประมวลข้อมูล
สารสนเทศ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
  8) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งจัดสรรทุนและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับต่างประเทศ 
  9) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการยกระดับให้นิสิตนักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ โดยเพิ่มช่อง
ทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) ดังต่อไปนี้ 

 โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อให้บริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่สังคมและชุมชน 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลทั่วไป พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเอกชนและองค์กรภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรสาคร และเขตปริมณฑล 

 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ ความสามารถ         
ในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและ
ก้าวทันโลก รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย มีฐานให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย          
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถ่ิน และน าพามหาวิทยาลัยและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและ            
สู่สากลต่อไป โดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทั้งฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา 

 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกบั
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 3 เพื่อการพัฒนาความรู้ และ
ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนสภาพสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ ให้แก่อาจารย์ นิสิตนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง 

 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ มหาวิทยาลยัได้
เล็งเห็นความส าคัญของการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต และการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิต
นักศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลยั
ในต่างประเทศ จึงส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และนิสิตนักศึกษาที่สนใจที่
เรียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสไปเรียนร่วมในต่างประเทศ  
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 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”             
ในต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และนิสิตนักศึกษาช้ันปีอื่นๆ ที่สนใจที่เรียนในรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปได้มีโอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้าของ
ภาษา และยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศอีกด้วย 

 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่คณาจารย์และบุคลากรได้
มีโอกาสทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง             
ในการปฏิบัติงานต่อไป 

  10) ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ส าหรับ
นิสิตนักศึกษา รุ่นที่ 3 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นอกห้องเรียน พัฒนาเจตคติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และ
พัฒนาทักษะกระบวนการและทักษะความเป็นผู้น าให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ทั้งระดับพื้นฐานและระดับเข้มข้น 

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ            
รุ่นที่  1 เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษในการท างานให้แก่นิสิตนักศึกษา           
เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการปฏิสัมพันธ์และสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 
และกล้าแสดงออกและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 

 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต
นักศึกษา 

 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และสามารถน าไป
บูรณาการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)           
ปีการศึกษา 2559 เพื่ อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้  พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR) อันจะ
น าไปสู่การบูรณาการในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ 

 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  1) การเดินทางไปเรียนร่วมในบางประเทศมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและนิสิตนักศึกษาขาดทุน
ทรัพย์ที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
  2) การขาดความร่วมมือจากสาขาวิชาในการส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม และยังส่งผลกระทบไปยังส่วนต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย  
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  3) อัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ค่อนข้างน้อย และไม่ข้ึน
เงินเดือน ส่งผลให้อาจารย์ลาออกท าให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังน้ี 
  1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2) ควรมีการประชุมประธานสาขาวิชา หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อช้ีแจงข้อมูล สร้างความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อให้ได้รับความร่วมมือ 
จากสาขาวิชาในการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษามากยิ่งข้ึน และส่งผลให้ตัวช้ีวัดเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ 
  3) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนควรหามาตรการในการน าระบบพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษไปผูกกับรายวิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อให้การใช้ระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
  4) ควรท าวิจัยแบบ R2R เพื่อน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำงำนของส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน  
  5) ควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม หรือ
สนับสนุนให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  6) ควรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักมากกว่านี้  เพื่อเป็นการบริหารจัดการเชิงรุก            
แก่ประธานสาขาวิชา และหามาตรการในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้นิสิตนักศึกษามีความสนใจ
ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และขอให้ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน รับความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี ๙/2560  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ ๙/2560 และตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี และ                
หน่วยตรวจสอบภายใน  ในวันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
ช้ัน ๑๔ 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 9/2560 
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4.1 ผลการตรวจเยีย่มและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 27 
กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีคณบดี รองคณบดี และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ
ประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 

 1) การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  (1) การพัฒนาระบบการก ากับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการ
ความเช่ียวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   (1.1) การจัดทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ทุกหลักสูตร) ปีการศึกษา 2558  
   (1.2) การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเขียนหลักสูตร 
(มคอ.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 
   (1.3) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต            
วิชาชีพครู และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
   (1.4) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2558 และกรอกข้อมูลรายงานในระบบ CHE-QA 
Online 
   (1.5) การด าเนินโครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา           
ณ จังหวัดสระแก้ว 
   (1.6) การจัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 3 
   (1.7) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  (2) การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
   (2.1) การจัดสัมมนา เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
   (2.2) การด าเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให้กับ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  (3) การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 

15 



 
  

   (3.1) การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่และการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิเพื่อป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมระดับบัณฑิตศึกษา 
   (3.2) บัณฑิตวิทยาลัยได้รับโล่ที่ระลึกส าหรับการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับ
โลก"  
   (3.3) การร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน" 

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

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

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

ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน  
  (4.9) การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และค่า

เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  (5) การบริการวิชาการทางสังคม 

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

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

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

 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) ควรมีกรอบการวิจัยที่ชัดเจนให้แก่นักศึกษาและมุ่งเป้าในการท าวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างถ่องแท้ แตกฉากจนได้องค์ความรู้ที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติ แก้ไขปัญหาท้องถ่ิน และชุมชน สามารถ
ขยายขอบข่ายงานวิจัยได้ โดยการให้คณาจารย์และนักศึกษาคิดโจทย์วิจัยร่วมกัน 
  (2) ควรจัดเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง Work - Integrated Learning 
(WIL) Project - Based Learning (PBL) การเรียนรู้แบบการกระท าจะต้องสอดแทรกลงไปในทัศนคติและ
วิธีการเรียนการสอนของคณาจารย์ เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอน ๔.๐ ได ้
  (3) ควรสนับสนุนให้นักศึกษาท าการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนและท้องถ่ิน เช่น บริเวณมหาวิทยาลัย
หรือกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านใดบ้างที่จะต้องด าเนินการแก้ไข อาทิ มลพิษทางเสียง        ทางอากาศ น้ า
เสีย การจราจร เป็นต้น  
  (4) ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการลอกเลียนผลงานวิชาการ  
  (5) ควรส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในช้ันเรียน ใช้เทคนิคการสอน หลักการ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการคิดและการเรียนรู้ของนักการศึกษา มาประยุกต์ใช้และพัฒนาด้านการเรียนการสอน เพื่อก้าวเข้าสู่
การเรียนการสอน 4.0 
  (6) ควรบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยในเชิงรุก 
  (7) ควรส่งเสริมและเน้นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  (8) ควรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกำรด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ เพื่อน ำผลสัมฤทธ์ิที่
ได้มำพัฒนำกิจกรรมและโครงกำรในครั้งต่อไป 
 

มติท่ีประชุม      
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.2 ผลการตรวจเยีย่มและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 
27 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วม
ประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 1) การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  (1) ด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  (2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ กีฬา ส่งเสริม
สุขภาพและนันทนาการ กิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดสวัสดิการและบริการให้แก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  (3) ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ ทักษะ
สื่อสารดี และมีความเป็นไทย  
  (4) ด าเนินการจัดชมรมสุริยะอาสาพยาบาล 
  (5) ด าเนินการโครงการจัดต้ังทุนการศึกษาให้เปล่าแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 
  (6) ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี “กิจการ...บ้านสมเด็จ” เพื่อรวบรวม
การท ากิจกรรมตลอดปีการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทราบและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  (7) ด าเนินการจัดท าคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา 
  (8) การสร้างเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เพื่อประสานงานการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมแก่นิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชาในคณะต่างๆ จะมีอาจารย์ผู้แทนสาขา
เข้าร่วมประชุมและวางแผนการด าเนินงานของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ  ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  (9) การส่งเสริมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน โดยส่งผู้น านิสิตนักศึกษาไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ Phnom Penh International 
University (PPIU) ประเทศกัมพูชา 
  (10) ส่งเสริมนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทางด้านกีฬาและสุขภาพ 
โดยเปิดบริการห้องฟิตเนส เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
ดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 
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  (11) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าใบทรานสคริปต์ (Transcript) กิจกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา 
  (12) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าโปรแกรมกจิกรรมโฮมรูมให้แก่อาจารย์ทีป่รึกษาทุกช้ันปี 

 2) ปัญหาท่ีพบ 
  (1) นิสิตนักศึกษาไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่จัดไว้ 
  (2) นิสิตนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย   

 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) ควรประเมินอัตลักษณ์ที่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพึงมี คือ 
“มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” ในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายบุคคลและช้ีแจง
ข้อมูลโดยละเอียด เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 
  (2) ควรประชาสัมพันธ์ข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจ “เกรดท าให้คนมีงานท า กิจกรรมท าให้
คนท างานเป็น” หรือสุภาษิตต่างๆ โดยติดประกาศ หรือโฆษณา เพื่อปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีจิตส านึกที่ดี และ
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองยิ่งข้ึน 
  (3) เห็นด้วยกับการท าใบทรานสคริปต์ (Transcript) กิจกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา 
มติท่ีประชุม   
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4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 27 
กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  และเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็น
ค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
ดังนี้ 
 

  โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงานหลักในระดับ
กอง แต่ละกองมีภาระงานและหน้าที่หลัก ดังนี้ 
  กองกลาง ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ และงาน
สวัสดิการ 
  กองนโยบายและแผน ภาระหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งาน
งบประมาณ งานข้อมูลสารสนเทศ และงานประกันคุณภาพ 
  กองบริหารงานบุคคล ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนา
ระบบงานอัตราก าลังและบุคลากร งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ งานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ
และบ าเหน็จความชอบ และงานวินัยและนิติการ 
  กองคลัง ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานการเงิน งานบัญชี และงาน
พัสด ุ
  กองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ภาระงานและหน้าที่หลัก คือ งานบริหารงานทั่ วไป           
งานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน งานสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
และงานพาหนะ 
 1) การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

(1) ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

(2) ด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปีไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
(3) ด าเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามแผนการประเมินและการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในสู่การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560” 
(4) ด าเนินโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การเรียนรู้ร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรและนักศึกษา” 
(5) ด าเนินโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 

20 



 
  

  (6) ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 
  (7) ด าเนินการจดัท ารายงานทางการเงินเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลยั อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 
  (8) ด าเนินการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
  (9) ด าเนินการจัดอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) เพื่อพัฒนาในสายงาน 
  (10) ด าเนินการจัดอบรมการประเมินค่างาน ๓ รอบ คือ ผู้บริหารระดับสูง ๑ รอบ และสาย
สนับสนุน ๒ รอบ 
  (11) ด าเนินการจัดอบรมบุคลากรของส านักงานอธิการบดี เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีภายใน
องค์กร 
  (12) อยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
  (13) ด าเนินการปรับหลักเกณฑ์การประเมินและการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 
  (14) ด าเนินการจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ 
  (15) ด าเนินโครงการการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ 
  (16) ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
  (17) ด าเนินการควบคุมงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  (18) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
  (19) ด าเนินการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 
  (20) ด าเนินการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย 

 2) ปัญหาท่ีพบ 
  (1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านวิศวกร และสถาปนิก 
  (2) สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ 

 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในส านักงานมีใจรักงานบริการ รอบรู้งานดี มีน้ าใจ และใสสะอาด 
  (2) ควรจัดท าสถานที่จอดรถใต้ดิน เพื่อลดปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และจัดระเบียบพื้นที่
จราจรภายในมหาวิทยาลัย   
  (3) ควรมีคณะกรรมการพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
จ านวน และความจ าเป็นในการว่าจ้างอาจารย์พิเศษแต่ละคณะ 
  (4) ควรปรับปรุงห้องน้ าคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาให้เป็นโถชักโครกทั้งหมด 
  (5) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดท าทะเบียนช่ือ – ที่อยู่ปัจจุบันและประวัติศิษย์เก่า รวมทั้ง
รายช่ือและประวัติศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นศูนย์กลางเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับ
ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้ึนเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย  
  (6) ควรดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกให้ดี หากต้นไม้ตายต้องรีบน าออกและหาต้นไม้ใหม่มา
ทดแทน 
  (7) ควรเพิ่มช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณำจำรย์ บุคลำกร 
นิสิตนักศึกษำ  
  (8) ควรจัดท า Model จ าลองอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22 



 
  

 
 
 
 
 

4.4 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 28 
กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยตรวจสอบภายใน                  
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบประเด็นค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุป
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 1) การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
  (1) การจัดท าแผนพัฒนาการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งจากการ
ก าหนดแผนดังกล่าว ท าให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ         
การตรวจสอบภายในภาครัฐ 
  (2) หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบงานบริการให้ความเช่ือมั่น (ด้านงาน
ตรวจสอบ) และงานบริการให้ค าปรึกษา โดยแบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 ประเภท 
   (2.1) งานบริการให้ความเช่ือมั่น (ด้านงานตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ) 
    (2.2) งานบริการให้ค าปรึกษา (ด้านงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน) 
   (2.3) งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน 
  (3) เสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบการบริการให้ความเช่ือมั่นและ
บริการให้ค าปรึกษา 
  (4) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร 
และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและด ารง
ความเป็นอิสระ และเสนอความเห็นในการตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
  (5) ส่งเสริม สนับสนุนให้การตรวจสอบ ด าเนินการด้วยการสร้างสรรค์ รัดกุม มีประสิทธิภาพ  มี
คุณภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหายและทันต่อเหตุการณ์ 
  (6) พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
  (7) ด าเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้
หน่วยรับตรวจได้มีการปรับปรุงแก้ไข  
  (8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
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 2) ปัญหาท่ีพบ 
  (1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงานในหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น การฝึกอบรม
บุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
  (2) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  (3) ผู้ตรวจสอบภายใน ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
อายุงานน้อยกว่า 3 ปี จึงควรมีที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบภายใน จะท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

  (4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีประเภทการจ้างเป็นพนักงานราชการ ซึ่งท าให้ไม่
สามารถมีต าแหน่งงานที่สูงข้ึนได้ เช่น ช านาญการ ซึ่งสิทธิและสวัสดิการที่ได้รับน้อยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัย 
จึงท าให้ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (1) มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จากบุคคลภายนอก (External Audit) ที่ข้ึนตรงกับนายกสภามหาวิทยาลัย           
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  (2) มหาวิทยาลัยควรปรึกษาหารือและหาวิธีด าเนินการกรณีพนักงานราชการไม่สามารถด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึนได ้ 
  (3) มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญและใช้ประโยชน์จากหน่วยตรวจสอบภายในให้มากข้ึน 

มติท่ีประชุม   
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5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  
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 าเนินการตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม               
พ.ศ. 2560  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   
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การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 

25 



 
  

 
 

 
  

5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  
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 านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2560  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   
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5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
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 านักงานอธิการบด ีประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   
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5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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 หน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2560  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

ที่ วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน//ศูนย์ เวลา 

 ๑. วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้อู่ทองทวารวด ี 
จ.สุพรรณบุรี 

๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๒. วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจดัการ 
สถาบันวิจัยและพฒันา               
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๓. วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
โครงการโรงแรมบา้นสมเด็จฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๔. วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
วิทยาลยัการดนตรี 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
13.00 – ๑๔.30 
14.30 – ๑๖.0๐ 

๕. วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักวิเทศสัมพันธฯ์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
13.00 – ๑๔.30 
14.30 – ๑๖.0๐ 

๖. วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ บัณฑิตวิทยาลยั  
ส านักกิจการนิสิตฯ 
ส านักงานอธิการบด ีและ 
หน่วยตรวจสอบภายใน  

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ 
13.00 – 14.30 

๗. วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักวิทยบริการฯ  
ส านักงานสภามหาวิทยาลยัและ 
ส านักศิลปะและวฒันธรรม  

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ 
๑๑.๑๕ – ๑๒.๓๐ 

 
 

มติท่ีประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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