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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ๎มวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5.  รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู๎ชํวยเลขานุการ 
8. ดร.จํานงค์    ตรีนุมิตร ผู๎ชํวยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองคําสุก ติดราชการ 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
4. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
5. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
6. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
7. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ 
 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ได๎เข๎าตรวจเยี่ยมหนํวยงานสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 
11 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยสํานักคอมพิวเตอร์ ได๎นําเสนอผลการดําเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) การพัฒนาระบบเครือขํายหลักของมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบเครือขํายของ
มหาวิทยาลัย ได๎แกํ การปรับปรุงระบบเครือขํายหลักของมหาวิทยาลัยให๎มีความเร็วสูงขึ้น (1-10 Gbps) 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การให๎บริการ ทั้งระบบ LAN และระบบไร๎สาย การจัดหาเส๎นทางอินเทอร์เน็ตสํารอง  
การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยประสิทธิภาพสูง การบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสํารอง 
การจัดหาและปรับปรุงระบบทําความเย็นในห๎องดาต๎าเซ็นเตอร์  การพัฒนาระบบ Private Cloud และระบบ VDI 
 2) การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ได๎แกํ การพัฒนาเว็บไซต์หลักของ
มหาวิทยาลัย การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ MIS/ERP/EDOC (โดยบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์  
ลดคํา MA ได๎ปีละประมาณ 2 ล๎านบาท) การพัฒนาระบบจัดเก็บข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และรักษา
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานตํางๆ ของมหาวิทยาลัย เชํน ระบบจัดการเอกสาร
ประชุมออนไลน์ ระบบประเมินการปฏิบัติงาน ระบบสนับสนุนข๎อมูลการจัดทํา มคอ.7 ระบบรายงาน  
การปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบเบิกจํายสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบประเมินผู๎รํวมงาน เป็นต๎น 
 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ การสํ งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ในการเข๎ารํวมอบรมสัมมนากับหนํวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนไมํน๎อยกวํา 10 โครงการ 
 4) การพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ตามพันธกิจ ดังนี้ 
  4.1) ระบบจัดการผู๎ใช๎งานอินเทอร์เน็ต (นักศึกษา&บุคลากร)    
  4.2) ระบบจองห๎องปฏิบัติการ / ห๎องอบรม 
  4.3) ระบบปฏิทินกิจกรรม     
  4.4) ระบบรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ 
  4.5) ระบบแจ๎งปัญหา 
  4.6) ระบบเบิกจํายสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผํนดิน  
  4.7) ระบบประเมินผู๎รํวมงาน (Peer Assessment)   
  4.8) ระบบ e-Meeting Online (จัดการเอกสารการประชุมออนไลน์) 
  4.9) ระบบประเมินการปฏิบัติงาน (สนับสนุนคณะกรรมการติดตามฯ)   
  4.10) ระบบสนับสนุนข๎อมูลเพื่อจัดทํา มคอ.7 
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  4.11) การพัฒนาระบบการสอบ CEFR Online 
  4.12) การให๎บริการตําง ๆ ของสํานักคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการให๎บริการซํอมบํารุง  
 5) การบริการด๎านวิชาการสําหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 
 6) โครงการบริการวิชาการสูํสังคม 
 7) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรและการให๎บริการนักศึกษา 
 8) การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในองค์กรและการสํงเสริมคํานิยมองค์กร 
 9) การพัฒนาการให๎บริการ ICT และการประชาสัมพันธ์ ได๎แกํ การจัดโครงการฝึกอบรม
โดยเน๎นการพัฒนาทักษะทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎แกํนักศึกษา (3 โครงการ 8 รุํน จํานวน 400 คน) 
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย (5 โครงการ 11 รุํน จํานวน 400 คน) รวมถึงบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนเครือขํายความรํวมมือ (1 โครงการ จํานวน 120 คน) ให๎สามารถปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพรองรับประเทศไทยยุค 4.0 มีผลผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  
ด๎วยโปรแกรม Moodle ทั้งหมด 264 รายวิชา 
 10) การพัฒนาการบริการงานซํอมบํารุง โดยมีการพัฒนาคูํมือการซํอมบํารุงขั้นต๎นจาก
การรวบรวมข๎อมูลการดําเนินงานของฝ่ายบริการซํอมบํารุงของสํานักคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาการ
ให๎บริการคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา โดยมีการรวบรวมปัญหาและ
แนวทางการแกป๎ัญหาขั้นต๎น เพ่ือให๎ผู๎ใช๎สามารถแก๎ไขปัญหาได๎ด๎วยตนเอง 
 11) การพัฒนาการให๎บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรมจํานวน 8 ห๎องปฏิบัติการ รวม 452 เครื่อง 
 12) การบริหารจัดการงบประมาณของสํานักคอมพิวเตอร์จากแหลํงงบประมาณแผํนดิน 
4,160,000 บาท (เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 2%) และงบบํารุงการศึกษา 7 ,537,400 บาท (ลดลง
จากปี 2560 ประมาณ  2%) 
 

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  
 1) ด๎านบุคลากร จํานวนบุคลากรมีไมํเพียงพอ ในด๎านตําง ๆ ได๎แกํ นักพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ผู๎ดูแลและบริหารระบบเครือขําย ผู๎ดูแลและบริหารระบบคลาวด์ 
 2) ด๎านการจัดการ อาจารย์ยังใช๎ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไมํเต็มศักยภาพ 
(แตํมีแนวโน๎มที่เพ่ิมข้ึน) 
 3) ด๎านงบประมาณ สํานักคอมพิวเตร์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด๎านการพัฒนา
ระบบไอซีทีที่ให๎ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและรองรับการบริหารงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ  
คําบํารุงรักษาระบบไอซีท ี
 
 



๔ 

 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ที่รํวมสร๎างอัตลักษณ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทยในการสวมใสํชุดผ๎าไทย ซึ่งเป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยคํอย ๆ 
ซึมซับได๎เป็นอยํางดี อีกท้ังยังปฏิบัติงานไดอ๎ยํางเต็มศักยภาพ เพ่ือให๎มหาวิทยาลัยก๎าวหน๎าทันสมัย 
 2) ควรพัฒนาระบบตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยให๎สามารถรองรับการใช๎งานในรูปแบบ
ออนไลน์ได ๎
 3) การตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานในครั้งตํอไป ควรให๎สํานักคอมพิวเตอร์และ
สํานักงานอธิการบดีเข๎ารับการตรวจติดตามรอบเดียวกัน เนื่องจากมีภารกิจหลายด๎านที่เชื่อมโยงกัน 
 4) ควรมีการประเมินยํอย หรือสํารวจความพึงพอใจ เพ่ือการพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น     
 5) การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในควรคํานึงถึงกลุํมเป้าหมายและกําหนด
วัตถุประสงค์ให๎ตรงตามความต๎องการจําเป็นเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางแท๎จริง 
 6) ควรผลักดันการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตอยํางจริงจัง  เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให๎นักศึกษาอยํางตรงจุด  
 7) ควรพัฒนา i – SERVICE ให๎เป็นรูปธรรม 
 8) ควรมีการสํงเสริมทักษะพ้ืนฐานด๎าน IT ให๎กับนักศึกษา ให๎สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขอให๎
สํานักคอมพิวเตอร์ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควรตํอไป 

  4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ได๎เข๎าตรวจเยี่ยมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในวันพฤหัสบดีที่ 
11 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได๎นําเสนอผลการดําเนินงานรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ๎านสมเด็จฯประจําปี 2560 “สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง รํวมไว๎อาลัย รํวมใจอภิวาท” 
 2) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2561 “สงกรานต์บ๎านสมเด็จฯ” 
 3) โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ซ๎องกั๋ง” 
วรรณกรรมแปล ฉบับสมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
 4) โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม การเสวนาวิชาการ เรื่อง  
ภูมินาม...บังยิงเรือ พ้ืนที่ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 



๕ 

 

 5) โครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 150 ปี สมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ชํวง บุนนาค) ผู๎สําเร็จราชการแผํนดิน 
 6) โครงการลานบ๎าน...ลานวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงวงดนตรี “บรรเลงศิลป์
วัฒนธรรมสุนทรีย” ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 7) โครงการจัดทํามาตรฐานด๎านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวทางการ
บริหารงานด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผํานการศึกษาวัฒนธรรมท๎องถิ่น” 
 8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําหลักสูตรกรุงธนบุรีศึกษา 
 9) โครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6 
 10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ในตํางประเทศ 
 11) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เรื่อง “การรักษาศีลอุโบสถ และการปฏิบัติตน  
เพ่ือเตรียมพร๎อมกํอนการบวชเนกขัมมะ” 
 12) โครงการสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย สวมใสํผ๎าไทยทุกวันศุกร์ ตลอดภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 และจัดประกวดชุดผ๎าไทยในวันที่ 10 เมษายน 2561 
 13) โครงการจัดทําวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 17 พ.ศ. 2561 
 14) โครงการจัดพิมพ์หนังสือบริบทวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 15) โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดนํอง...ลํองเรือ เพ่ือความเข๎าใจกรุงธนบุรี” 
 16) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสํงเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม  
ในชุมชนท๎องถิ่น 
 17) โครงการพัฒนาชุมชนให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 18) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  - ครั้งที่ 1 กจิกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  - ครั้งที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู๎วิถีชีวิตการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน : สินค๎าโอทอป
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
  - ครั้งที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท๎องถิ่น 
  - ครั้งที่ 4 กิจกรรมเสวนาและการแสดงสินค๎าจากภูมิปัญญา เรื่อง ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท๎องถิ่น 
 19) โครงการบริการวิชาการแกํสังคม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด๎วยทุนทาง
วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ครั้งที่ 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีชุมชนชาติพันธุ์ลาว เพ่ิมมูลคําผ๎าทอ
รักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
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  - ครั้งที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด๎วยผ๎าทอ 
เพ่ิมมูลคําภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
 20) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “เรียนรู๎วิถีชีวิตชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง” (จัดรํวมกับศูนย์การศึกษาอํูทองทวารวดี) 
 21) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของทั้ง 4 คณะ และวิทยาลัยการดนตรี 
 22) โครงการการบูรณาการ การเรียนรู๎เผยแพรํการแสดงนาฏยศิลป์ไทย เพ่ือเป็นการ
เรียนรู๎รํวมกับการทํางาน (Work - Integrated) 
 23) การแสดงนาฏยศิลป์ไทยและดนตรีไทย ในงานฉลองพระพรหมประจําปี  
ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการรับเชิญจากคเณศศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 24) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รํวมกับผู๎สื่อขําวสถานี Thai PBS บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) มูลนิธิหลวงประดิษฐ ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) มูลนิธิดุริยะประณีต และเครือขํายศิลปิน
ด๎านดนตรีไทยจัดกิจกรรม “คนรักดนตรีไทย รวมใจชํวยป๋อม บอยไทย ชัยยุทธ โตสงํา” 
 25) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รํวมงานรฤกธนบุรี 250 ปี “อรุณรุํง ณ วัดอรุณฯ”  
ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  
 26) จัดกิจกรรม Bangkok Special Care : ดูแลผู๎สูงอายุ เพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพ
ของตนเองสําหรับผู๎สูงอายุ 
 27) การเข๎ารํวมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ๎านมอญ ประจําปี 2561 
 28) การประชุมเตรียมความพร๎อมในการรับเสด็จพระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 29) การรับเสด็จพระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
ทรงเปิดอาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ชํวง บุนนาค) ในการนี้ได๎ทอดพระเนตรแหลํงเรียนรู๎กรุงธนบุรีศึกษา 
 30) การเข๎ารํวมกิจกรรมในสัปดาห์แหํงการเชิดชูเกียรติ 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม 
ผู๎สําเร็จราชการแผํนดิน และการจัดงานวันคล๎ายวันพิราลัยสมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ชํวง บุนนาค) 
 31) การเปิดให๎เข๎าเยี่ยมชมแหลํงเรียนรู๎กรุงธนบุรีศึกษาและการประชาสัมพันธ์แหลํง
เรียนรู๎ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 32) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปวัฒนธรรมปลอดภัย รํวมใสํใจป้องกันอัคคีเพลิง 
 33) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการ
บริหารความเสี่ยงระดับสํานัก 
   

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด๎านบุคลากร ขอเพ่ิมจํานวนบุคลากรสายสนันสนุน เพ่ือการดําเนินงานที่เต็ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนมีเพียง 6 คน กับปริมาณงานที่ได๎รับ
มอบหมาย ดังนี้ 
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  - ดําเนินงานตามพันธกิจด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และพันธกิจหลักของสํานักฯ 
  - ดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับพิธีการด๎านศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เกี่ยวข๎องของมหาวิทยาลัย 
  - ดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น 
  - ดําเนินงานเพื่อการสร๎างเครือขํายและการประชาสัมพันธ์ 
  - ดําเนินงานด๎านการให๎บริการ แหลํงเรียนรู๎กรุงธนบุรีศึกษา และโรงละครศรีสุริยวงศ์ 
  - ดําเนินงานด๎านการจัดทําวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม 
  - ดําเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 2) ด๎านงบประมาณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีงบดําเนินงานจํากัดจากงบประมาณ 
ที่ได๎รับจัดสรรเป็นจํานวน 2,860,000 บาท ตํอปียังไมํเพียงพอตํอการดําเนินงานให๎ครอบคลุมตามภารกิจ 
ด๎านการวิจัยทางด๎านศิลปวัฒนธรรม การสร๎างผลงานสร๎างสรรค์ที่เกิดจากองค์ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม การ
ทํานุบํารุงและการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
การซํอมบํารุงสํวนตําง ๆ ที่เกิดการชํารุด  
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด๎วยความเข็มแข็งเต็มศักยภาพ รวมไปถึง
การให๎ความสําคัญในแผนกลยุทธ์ของหนํวยงานที่มีความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย 
 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําหลักสูตรธนบุรีศึกษา และโครงการวัฒนธรรม
สัญจร “ทอดนํอง...ลํองเรือ เพ่ือความเข๎าใจกรุงธนบุรี” นั้น ควรจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง เพ่ือการนําไปสูํ 
การจัดการเรียนรู๎ท๎องถิ่นกรุงธนบุรอียํางเป็นรูปธรรม 
 3) ควรเปิดให๎หนํวยงานภายนอกได๎สํงผลงานเผยแพรํตีพิมพ์ลงในวารสาร เพ่ือเป็นการ
หารายได๎เพ่ิมอีกชํองทางหนึ่ง 
 4) การสร๎างอัตลักษณ์และคํานิยมความเป็นไทย ควรกําหนดกลุํม คุณลักษณะที่ต๎องการ
สํงเสริมเป็นพิเศษ เพ่ือให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม และจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎บุคลากรในมหาวิทยาลัยได๎รํวม
สร๎างอัตลักษณ์ดังกลําว 
 5) ควรสร๎างเครือขํายเพ่ือการสนับสนุนในด๎านตําง ๆ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ที่สําคัญได๎เป็นอยํางด ี 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และ
ขอให๎สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  
ไปพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรตํอไป 
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  4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ได๎เข๎าตรวจเยี่ยมสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน ได๎นําเสนอผลการ
ดําเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) Smart Students การจัดทดสอบวัดความรู๎พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (English Proficiency 
Test) โดยมีกิจกรรม/โครงการดังนี้ 
  1.1) จัดอบรมเตรียมความพร๎อมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมํชั้นปีที่ 1  
  1.2) จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด๎านภาษาโดยการเรียนรู๎ด๎วยตนเองสําหรับ
นักศึกษาทุกชั้นปี 
  1.3) จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
(ออนไลน์) โดยสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด๎วยระบบออนไลน์สําหรับ
นักศึกษาทุกชั้นปี 
  1.4) อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR และทดสอบวัด
สมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4  
  1.5) โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร๎างมิตรภาพ “เรียนรํวมภาษาและ
วัฒนธรรม” ในตํางประเทศ ปีการศึกษา 2560  
  1.6) โครงการคํายเยาวชนอาเซียนผสานความรํวมมือด๎านภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตํางประเทศ 
  1.7) โครงการ “The 2 nd DIMA-BSRU K-Pop Camp”  
  1.8)  โครงการจัดการต๎ อนรับและ เลี้ ย ง รับรองคณะผู๎ บ ริห ารผู๎ ติ ดตาม  
และผู๎ประสานงานความรํวมมือทางวิชาการระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยากับมหาวิทยาลัย
ในประเทศและตํางประเทศ ปีการศึกษา 2560 
  1.9) โครงการ การสร๎างประโยชน์จากความรํวมมือของการบริการวิ ชาการ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และบริการศูนย์สอบมาตรฐานความรู๎ภาษาอังกฤษ (TOEIC – Test of 
English for International Communication) 
 2) Smart Teacher โดยจัดโครงการ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 3) Smart University โดยการจัดสถานที่สํงเสริมบรรยากาศการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ
สําหรับคณาจารย์และนักศึกษา โดยเปิดให๎บริการ ดังนี้ 
  3.1) ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (Self-Access Learning Center) อาคาร 11 ชั้น 3 



๙ 

 

  3.2) ห๎องปฏิบัติการทางภาษาและอเนกประสงค์ (Soundlab and Multi-function 
Room) 
  3.3) ห๎องศูนย์เรียนรวมอเนกประสงค์ (Mini Theater and Lecture Hall) 
  3.4) ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 1044 
  3.5) ห๎องจัดการเรียนการสอนด๎านภาษา 1040, 1043, 1081 
 

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด๎านนักศึกษา สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียนต๎องดําเนินกิจกรรม  
เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษายังไมํให๎ความรํวมมือเทําที่ควร และยังไมํตระหนัก
ถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ ทําให๎การดําเนินงานต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน และต๎องให๎บริการนักศึกษาที่
ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมกํอนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตลอดภาคการศึกษา ทําให๎มีผลกระทบกับ 
การทํางานด๎านอื่น ๆ 
 2) ด๎านอุปกรณ์สื่อโสต สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน มีภารกิจในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและสํงเสริมด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา โดยเฉพาะกิจกรรมการอบรม ฝึกปฏิบัติด๎านภาษา ที่มีความจําเป็นในการใช๎
คอมพิวเตอร์ โน๎ตบุ๏ค สาย VGA สายเสียง และไมโครโฟน จํานวนมาก ทําให๎ความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ยังไมํดี
เทําท่ีควร เนื่องจากต๎องยืมอุปกรณ์ตําง ๆ จากหนํวยงานอื่น ๆ 
 3) ด๎านบุคลากร เนื่องจากสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียนเป็นหนํวยงานที่
ให๎บริการด๎านภาษาสําหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
หากมีอัตรากําลังที่เพียงพอจะทําให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 
จึงขอเสนอให๎สภามหาวิทยาลัยหรือฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังให๎ตรงตามวัตถุประสงค์
ของหนํวยงาน  
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงาน การดําเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎มี
ความก๎าวหน๎าอยํางเป็นรูปธรรม 
 2) ควรมีแบบวัดความสามารถหรือวัดทักษะทางด๎านภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4, ปีที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎วํามี พัฒนาการด๎านภาษาเพ่ิมขึ้นมากน๎อยเพียงใด  
เพ่ือการพัฒนาทักษะทางภาษาให๎เกิดประสิทธิภาพแกํนักศึกษาอยํางแท๎จริง 
 3) ควรนําผลสอบ CEFR มาวิเคราะห์หาจุดอํอนของนักศึกษา เพ่ือการตอบโจทย์ 
การพัฒนาทักษะทางภาษาได๎ตรงจุดเพ่ิมมากข้ึน 



๑๐ 

 

 4) กรณีนักศึกษาไมํให๎ความรํวมมือควรให๎รุํนพ่ีที่สําเร็จตามเวลาทํา KM และต๎องให๎
นักศึกษามีสํวนรํวมในการเสนอแนวทางพัฒนา โดยใช๎วิธีสนทนากับนักศึกษาวําต๎องการให๎ชํวยในรูปแบบใด 
 5) ควรขอรับการสมทบทุนจากศิษย์เกําโดยระบุเป้าหมายให๎ชัดเจน เชํน ขอรับการ
สนับสนุนเพ่ือปรับปรุงห๎องปฏิบัติงานทางภาษา 
 6) ควรประเมินการใช๎งานห๎องปฏิบัติการทางภาษาวํามีความคุ๎มคําเหมาะสมเกิดประโยชน์
หรือไมํอยํางไร 
 7) ควรประเมินศักยภาพ ความรํวมมือที่เกิดขึ้นจริง และการมีกิจกรรมรํวมกันระหวําง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาและหนํวยงานในตํางประเทศที่มีข๎อตกลงความรํวมมือกัน เพ่ือคัด
สรรหนํวยงานที่ยินดีและสามารถสร๎างประโยชน์รํวมกันกับ มบส อยํางแท๎จริง 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงานของสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖1 และขอให๎สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรตํอไป 

4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ได๎เข๎าตรวจเยี่ยมสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยสํานักงานอธิการบดี ได๎นําเสนอผลการดําเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) การพัฒนาคนที่มีความโดดเดํนให๎เป็นแบบอยําง (Idol) ไปเชื่อมโยงกับการจัดการ
ความรู๎ (KM) นั้น  ได๎มีการนําผลงานและแนวทางการทํางานของบุคคลที่เป็นแบบอยํางถํายทอดลงสูํบุคลากร
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีและที่ประชุมบุคลากรของแตํละกอง รวมทั้งได๎มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําเว็บไซต์ของสํานักงานอธิการบดีโดยให๎แตํละกองสํงผู๎ที่มีความรู๎ในการทําเว็บไซต์เข๎า
มารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัดทําเว็บไซต์ของสํานักงานให๎มีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยําง
รวดเร็ว และสืบค๎นได๎งําย 
 2) มีการตั้งเป้าหมายการไปศึกษาดูงาน  และติดตามผลให๎เป็นไปตามเป้าหมาย จากการ
ที่แตํละกอง มีการนําบุคลากรไปศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการตําง ๆ ตามพันธกิจของกองนั้น 
ได๎แกํ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยํางมีสํวนรํวมและพัฒนางานด๎านการบริการของบุคลากร
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู๎และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน ได๎นําผลจากโครงการมาปรับปรุง
กระบวนการ วิธีการทํางาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งานตามพันธกิจ โดยมีการติดตามผลการดําเนินการในที่
ประชุมของแตํละกองอยํางตํอเนื่อง  ทําให๎สามารถแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานนั้น ๆ ได๎อยํางรวดเร็ว 
และทันเวลา และได๎นําผลการดําเนินการมาใช๎ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือตอบสนองตํอผู๎มารับบริการ 



๑๑ 

 

หรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เชํน การไหว๎ การกลําวคําทักทายผู๎มาติดตํออยํางเป็นกันเอง การให๎ข๎อมูลผู๎มาใช๎
บริการด๎วยวาจาไพเราะ สุภาพ อํอนโยน การนํานวัตกรรมตําง ๆ มาใช๎เพ่ือลดระยะเวลา ลดขั้นตอน  
การทํางาน เชํน  การจองห๎องประชุมออนไลน์ การแจ๎งซํอมออนไลน์  การรับสมัครคัดเลือกฯ ออนไลน์  
การตรวจสอบผลการขอหนังสือรับรองและขอมีบัตรออนไลน์  การชําระเงินคําลงทะเบียนผํานระบบ Internet 
banking Mobile banking และ เครื่องรูดบัตรเครดิต (EDC) เป็นต๎น 
 3) มีการวิเคราะห์ความต๎องการจําเป็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดยกําหนดให๎ทุกกอง 
มีการสํารวจความพึงพอใจ และความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และประเมินผลเป็นรายไตรมาส โดยนําผล
ที่ไดไ๎ปปรับปรุงการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง 
   

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด๎านงบประมาณ สํานักงานอธิการบดีได๎รับการจัดสรรงบประมาณไมํเพียงพอในการ
พัฒนาบุคลากรในสายอาชีพให๎มีความเชี่ยวชาญในงาน 
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ควรรายงานผลการวิเคราะห์ความต๎องการจําเป็น และความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ 
หรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย หากประเด็นที่ได๎รับมามีสํวนสําคัญสามารถนํามาตํอยอดพัฒนาการดําเนินงานให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2) ควรประเมินสมรรถนะของบุคลากรในแตํละตําแหนํง เพ่ือเป็นต๎นทางในการพัฒนา
บุคลากร อันนําไปสูํการกําหนดมาตรฐานในการทํางานโดยสอดคล๎องกับสมรรถนะที่ตั้งขึ้น  
 3) การจัดให๎มีพ้ืนที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากทัศนียภาพและความ
สะอาดเป็นสิ่งสําคัญที่สะท๎อนถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเลือกชนิดของต๎นไม๎ที่จะปลูกบริเวณ
ระเบียงอาคาร 3 ให๎เหมาะสม 
 4) ควรกําหนดสมรรถนะของแตํละตําแหนํง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และนํามาเป็น
แนวทางปฏิบัติในการทํางาน และจะต๎องผลักดันเรื่องประสิทธิภาพการทํางาน เชํน มีการจัดทํา service 
standard เป็นต๎น 
 5) ควรนําผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการของแตํละกลุํมมาวิเคราะห์ (นักศึกษา 
อาจารย์ ผู๎บริหาร บุคคลภายนอก) เพ่ือใช๎ในการพัฒนาปรับปรุงการให๎บริการ 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และขอให๎
สํานักงานอธิการบดี รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควรตํอไป 

4.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ได๎เข๎าตรวจเยี่ยมสํานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  



๑๒ 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยสํานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได๎นําเสนอผลการ
ดําเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) เรียบเรียงเนื้อหาจากขําวในห๎องไลน์กลุํมประชาสัมพันธ์ 
 2) สํงสื่อมวลชนสายการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎อง 
 3) เผยแพรํลงเว็บไซต์ สื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ที่เก่ียวข๎องกับเนื้อหานั้น ๆ 
 4) สรุปผลการเผยแพรํประจําเดือน 
   

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด๎านข๎อมูลขําวสาร คือ 
 1) สํานักประชาสัมพันธ์ฯ ได๎รับข๎อมูลขําวสารในระยะกระชั้นชิดเกินไป ทําให๎ไมํมีพ้ืนที่
ระยะเวลาในการนําเสนอขําว  
 2) บุคคลสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมมากกวําการให๎ข๎อมูลขําวสาร  
 3) ข๎อมูลที่ได๎รับคล๎ายคลึงกับที่เคยเสนอขําวไปแล๎ว เพราะได๎รับข๎อมูลขําวสารมาช๎า  
 4) ข๎อมูลขําวสารที่มีประเด็นที่แตกตํางจําเป็นต๎องให๎ข๎อมูลประกอบเพ่ือให๎เห็นผลสัมฤทธิ์
ที่ชัดเจน  
 5) เนื้อหาขําวสารที่ได๎รับมีความลําช๎า 
 6) ข๎อมูลเนื้อหาไมํครบถ๎วน และไมํดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชน 
 7) ภาพประกอบที่ได๎รับไมํสนับสนุนเนื้อหา และภาพขําวเป็นแบบแผนเกินไป 
  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ควรหารือกับคณะตําง ๆ รวมถึงหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยขอกําหนด 
ให๎มีผู๎รับผิดชอบเรื่องการประชาสัมพันธ์ในแตํละหนํวยงาน เพ่ือประสานขอข๎อมูลขําวสารในเชิงลึก และ 
มีความรวดเร็วทันตํอเหตุการณ์ 
 2) ควรมีชํองทางในการที่จะให๎ผู๎ อ่ืนชํวยนําสํงข๎อมูลขําวสารที่สะดวก โดยขอความ
รํวมมือจากคณะ สํานัก ศูนย์ตําง ๆ หรือหนํวยงานภายในของมหาวิทยาลัยมีสํวนรํวมรับผิดชอบ 
 3) การนําเสนอขําว ควรเน๎นคุณภาพของเนื้อหา และควรสร๎างเครือขําย เพ่ือให๎ชํวย
นําเสนอข๎อมูลขําวสารให๎ทั่วถึงท้ังภายในสูํภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4) วัตถุประสงค์ของการนําเสนอขําวควรเป็นวงแคบ โดยเฉพาะภายนอกต๎องแคบมาก ๆ 
เชํน ขําวสารที่สร๎างความเชื่อม่ัน สร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัย สํวนภายในนั้นจะมีพ้ืนที่มากก็ตามสมควร 
 5) ควรผลักดันบ๎านสมเด็จโพลให๎ติดอันดับและกําหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือดึงดูด
ความสนใจของสังคม 



๑๓ 

 

 6) เรื่องของบริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จํากัด นั้น ควรประเมินการจ๎างของบริษัท  
ในด๎านคําใช๎จํายโดยคํานึงถึงประโยชน์ความคุ๎มคําและเทียบกับการดําเนินการเองวํามีความแตกตํางกันอยํางไร 
แล๎วนําผลมารายงานในปีถัดไป 
 7) ควรสํารวจงบประมาณที่ใช๎กับสื่อที่ไมํมีประสิทธิภาพ ไมํกํอให๎เกิดผลเทําที่ควร และ
วิเคราะห์ถึงกลุํมเป้าหมายที่ต๎องการเข๎าถึงวําควรใช๎ชํองทางใด เพ่ือการพัฒนาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงานของสํานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
และขอให๎สํานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรตํอไป 

4.6 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ได๎เข๎าตรวจเยี่ยมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในวันพฤหัสบดีที่ 
11 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได๎นําเสนอผลการดําเนินงานรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
 2) โครงการพัฒนาและเสริมสร๎างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  
 3) โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self – 
Assessment Report : SAR) และการบริหารความเสี่ยง”  
 4) โครงการประชุมศึกษาดูงานด๎านการบริหารจัดการองค์กร และด๎านความรํวมมือ 
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือขํายความรํวมมือระหวํางประเทศ มีดังนี้ 
  4.1) ระยะที่ ๑ Tianjin Normal University (TNU) และ Tianjin Senior 
Citizen’ University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวํางวันที่ ๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
  4.2) ระยะที่ ๒ Yunnan Agricultural University (YAU), Southwest Forestry 
University (SWFU) และ Lijiang Teachers College (LJ-EDU), สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวํางวันที่ 12 - 
16 กันยายน 2561 
  4.3) ระยะที่ ๓ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหวํางวันที่ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 5) จัดทําจดหมายขําวสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 6) จัดทําเว็บไซต์สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 



๑๔ 

 

 7) การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการหนํวยงานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงพบวําความพึงพอใจของผู๎รับบริการในภาพรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย ๔.17)  
 8) โครงการสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย สวมใสํผ๎าไทยทุกวันศุกร์   
 9) โครงการสร๎างคํานิยมในองค์กร สวมใสํเสื้อทีมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
 
 
   

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด๎านอาคารสถานที่ ห๎องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และห๎องประชุมไมํเอ้ืออํานวยตํอ
การจัดเก็บเอกสารและการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากห๎องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ในปัจจุบันคือห๎องประชุมเดิมจึงเป็นเหตุที่ไมํเอ้ืออํานวยตํอการปฏิบัติหน๎าที่ ตลอดจนรวมไปถึงการจัดเก็บ
เอกสารต๎นฉบับที่สําคัญตําง ๆ และห๎องประชุมพระยาโอวาทวรกิจนั้นมีอายุการใช๎งานที่นานมากแล๎วยังไมํได๎
รับการปรับปรุง จึงขอเสนอให๎สภามหาวิทยาลัยหรือฝ่ายบริหารพิจารณาเห็นควรให๎ปรับปรุงห๎องทํางานและ
ห๎องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2) ด๎านโสตทัศนูปกรณ์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขาดครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เชํน  
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เนื่องจากสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหนํวยงานที่จัดประชุมในระดับ
นโยบายและระดับบริหารของมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเป็นต๎องใช๎อุปกรณ์ดังกลําวในการบริหารจัดการ
ประชุมให๎มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอให๎มหาวิทยาลัยสนับสนุนเครื่องครุภัณฑ์ที่จําเป็นอยํางยิ่ง เพ่ือให๎การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3) ด๎านงบประมาณ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยควรได๎รับการจัดสรรงบประมาณภายใต๎
การกํากับดูแลของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการที่คลํองตัวและกํอให๎เกิดประสิทธิภาพ
การทํางานของหนํวยงานอยํางแท๎จริง 
 4) ด๎านการบริหารจัดการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนําเสนอให๎การสัมมนาทบทวน
งานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยนั้น ควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ Retreat ที่แท๎จริง 
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ฝ่ายบริหารควรให๎ความสนันสนุนด๎านโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ตําง ๆ ที่สําคัญตํอ 
การปฏิบัติงาน แกํสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมไปถึงการปรับปรุงห๎องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และ 
ห๎องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ เนื่องจากสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานที่สําคัญ โดยเฉพาะ 
เรื่องการจัดเก็บเอกสารสําคัญตําง ๆ อีกทั้งยังเป็นฝ่ายดําเนินการจัดประชุมในระดับนโยบายและบริหาร
มหาวิทยาลัย ทั้งนีโ้สตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนสภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออํานวยการตํอการดําเนินงานตําง ๆ 
ให๎มีประสิทธิภาพนั้น จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่ง เพ่ือให๎การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
 2) ควรให๎ความสําคัญกับการลดปริมาณการใช๎กระดาษอยํางจริงจัง โดยการใช๎วิธีการ
สแกนเอกสารเก็บไว๎ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  แตํเนื่องจากคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิอาจมีผู๎สูงอายุ  
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จึงเห็นควรให๎จัดทําในรูปแบบของสําเนากระดาษไว๎บ๎าง ทั้งนี้คือในปริมาณที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงการลดปริมาณ
การใช๎กระดาษเป็นหลัก และพัฒนาระบบการประชุม e – Meeting ให๎เป็นระบบที่สมบูรณ์ และนํามาใช๎ 
ในลําดับตํอไป 
 3) ควรจัดสรรงบประมาณให๎อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
โดยตรงเหมือนหนํวยงานอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให๎การบริหารจัดการเกิดความคลํองตัว และเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
อยํางแท๎จริง  
 4) ในการจัดการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยนั้น  
ควรกําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดการ ตลอดจนกิจกรรมตําง ๆ ของการ Retreat รวมไปถึงผลลัพธ์ที่ต๎องการ
ให๎เกิดข้ึนอยํางชัดเจน  

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และ
ขอให๎สํานักงานสภามหาวิทยาลัย รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  
ไปพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรตํอไป 

4.7 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส่วนงานบริหารเงินรายได้ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ได๎เข๎าตรวจเยี่ยมสํวนงานบริหารเงินรายได๎ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยสํวนงานบริหารเงินรายได๎ ได๎นําเสนอผลการดําเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
ดังนี้ 
  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) พัฒนาหนํวยงานด๎านบริหารรายได๎/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสํวนงานภายใน
ของสํานักงานอธิการบดีที่ได๎มาตรฐาน 
 2) จัดหาผู๎เชี่ยวชาญและบุคลากรทางด๎านบริหารรายได๎/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
 3) พัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องในด๎านบริหารรายได๎/
ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
 4) สร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและภายนอก 
 5) ประสานความรํวมมือในด๎านกิจกรรมการหารายได๎จากคณะกรรมการสํงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยและศิษย์เกํา 
 6) โครงการจัดหารายได๎แบํงเป็น 2 สํวนคือ การบริหารทรัพย์สิน และการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้ 
  6.1) การบริหารทรัพย์สิน 
  - โครงการร๎านค๎าและบริการ 
  - โครงการเชําพ้ืนที่ 
  - โครงการครุยบัณฑิต 
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  - โครงการบ๎านพักรับรองอาคาร 11 
  - โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 
  - โครงการสระวํายน้ําและการบริการด๎านสุขภาพ 
  - โครงการศูนย์การพิมพ์ 
  6.2) การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
   - โครงการจัดทําวิจัยให๎หนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
  - โครงการ การรับฝึกอบรม/สัมมนา 
  - โครงการที่เกี่ยวข๎องกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
  - โครงการจัดหารายได๎จากการฝึกอบรม/วิทยากร/ให๎คําปรึกษา 
  - โครงการจัดแสดงดนตรี/นาฏศิลป์/คอนเสิร์ต 
  - โครงการบริการวิชาการ 
   

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด๎านบุคลากร ทางสํวนงานบริหารเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัยยังขาดบุคลากรที่มีความรู๎
ความสามารถและความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์งานใหมํ  
 2) ด๎านการบริหารจัดการ 
  2.1) มีข๎อจํากัดด๎านระเบียบของทางราชการ  
  2.2) การขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการติดขัดจากการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหาร
หนํวยงานตามวาระ 
  2.3) ควรจัดตั้งหนํวยขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการ เพ่ือให๎บรรลุผลด๎านการหา
รายได๎  
 3) ผู๎บริหารหนํวยงานควรศึกษาแนวทางและให๎การสนับสนุนให๎เกิดงานบริการวิชาการ
ที่กํอให๎เกิดรายได๎ 
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร บุคลากรที่ทํางานอยํางเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการจัดระบบ
การบริหารจัดการที่ชัดเจน อีกท้ังยังยึดหลักธรรมาภิบาลมีความโปรงใสํสามารถตรวจสอบได๎ 
 2) ควรไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริงตามหนํวยงาน องค์กรตําง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือการนํามาปรับปรุงและพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) ควรวิเคราะห์สภาพปัญหาอันเป็นสาเหตุที่ทําให๎รายได๎ลดลง เชํน โครงการบ๎านพักรับรอง 
จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการบริการมากน๎อยอยํางไร และจะพัฒนาไปในทิศทางใด เป็นต๎น เพ่ือชํวยมหาวิทยาลัย  
หารายได๎ทดแทนกับจํานวนนักศึกษาท่ีลดน๎อยลงได๎อีกทาง 
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 4) รายได๎จากการได๎รับสนับสนุนการศึกษานั้น ไมํควรนํามารวมกับผลการหารายได๎ของ
มหาวิทยาลัย เหตุเพราะรายได๎จากการได๎รับสนับสนุนการศึกษา เป็นรายได๎ที่ได๎รับมาแล๎วต๎องจํายออกไป
ให๎กับนักศึกษาซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเพียงสื่อกลางเทํานั้น  
 5) ควรจัดอันดับโครงการที่หารายได๎เข๎าหาวิทยาลัยจากมากไปหาน๎อยตามลําดับ  
เพ่ือสํงเสริมโครงการที่จัดหารายได๎มาก และปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาโครงการที่จัดหารายได๎น๎อยให๎มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงานของสํวนงานบริหารเงินรายได๎ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และขอให๎
สํวนงานบริหารเงินรายได๎ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควรตํอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    

  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 11/2561  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 11/2561 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

     นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
  นางสาวกฤตยา    สุวรรณไตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              ดร.จํานงค์   ตรีนุมิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


