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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 9/2561 

วันอังคารท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ช้ัน 5 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5.  รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ติดราชการ 

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

 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 โดยไม่มีการแก้ไข  
  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) การรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
 2) การจัดสอบพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์  
 3) การสร้าง / เข้าร่วมเครือข่ายการวิจัย / วิชาการกับหน่วยงานภายนอก  
 4) การควบคุมมาตรฐานทางวิชาการระดับหลักสูตร  
 5) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) และหน่วยงาน 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 
 6) โครงการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) 
 8) โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 9) โครงการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 10) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 11) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูแก่คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา” 
 12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการในลักษณะ ต ารา
หรือหนังสือ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
       

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  
 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งสังกัดคณะต่าง ๆ ยังขาดแคลนศักยภาพ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายนอกและสังคมอย่างแท้จริง ในแง่ของคุณสมบัติ ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ ต าแหน่งทาง



๓ 

 

วิชาการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน หรือเอกสาร มคอ. 1 ของแต่ละหลักสูตร 
 2) ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่ยังจ ากัดอยู่ในวงแคบ กล่าวคือ ยังขาดการวางระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกภายใต้ภาวะการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันและปัญหาการลดจ านวนลงของผู้สมัครเรียน 
 3) ด้านแผนและงบประมาณ เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง / 
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ท าให้บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีการ Reprofile แผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบันที่ใช้เป็นกรอบ
การด าเนินงาน กอปรกับงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยได้ถูกก าหนดให้
ด าเนินกิจกรรม / โครงการในด้านอื่น ๆ แล้ว จึงยังไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินงานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในปีงบประมาณดังกล่าว 
 4) ด้านการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้
หลักสูตร / หน่วยงานด าเนินการจัดกิจกรรม / โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยท ากับ
หน่วยงานภายนอกโดยเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
 5) ด้านการบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารควรติดตามผลการน าค่านิยมองค์กร MORALITY 
สู่การปฏิบัติในระดับหลักสูตร / หน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวงจรคุณภาพ PDCA   

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอชื่นชมฝ่ายบริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยที่ รับความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ในปีที่ผ่านมาพร้อมน าไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 2) มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานภายนอกและสังคมอย่างแท้จริง โดยใช้วิธีสนทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
หลักสูตร 
 3) อาจารย์สามารถรวบรวมผลงานของบัณฑิตที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานแล้วสังเคราะห์ขึ้น
ใหม่ให้เป็นผลงานของอาจารย์ผู้สอนเองได้ เพื่อน าไปยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 4) ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายจากการเจาะกลุ่มที่มี
ศักยภาพ เพื่อดึงเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยยึดคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขอให้
บัณฑิตวิทยาลัย รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 



๔ 

 

  4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในวันอังคารที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย 
 2) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการจริยธรรมในมนุษย์ 
 3) โครงการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 4) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์) 
 5) โครงการจัดท าวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 6) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อบริหารและการสืบค้น 
 7) โครงการ การเข้าร่วมจัดงานแสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 8) โครงการเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยคร้ัง
ที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ส าหรับขอ
ทุนภายนอก 
 10) โครงการ Research Talk ในหัวข้อเร่ืองประสบการณ์การท างานวิจัยเชิงพื้นที่ คร้ังที่ 1 
 11) โครงการ Research Talk ในหัวข้อเร่ืองประสบการณ์การท างานวิจัยเชิงพื้นที่ คร้ังที่ 2 
 12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
ภายนอก 
 13) โครงการ การประกวดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Morals Ethics and Core 
Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2018) 
 14) โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ThaiSim 2018 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
 15) โครงการ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังที่ 49 ISAGA 2018  
 16) โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 5 เร่ือง การแบ่งปันและการเรียนรู้
จากเกมและสถานการณ์จ าลองในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 17) โครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 10 “ถักทองานวิจัย
ท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล” 
 18) โครงการประชุมวิชาการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research 
Expo 2018” 
 19) โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง Plagiarism โจรกรรมทางวิชาการ 



๕ 

 

 20) การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อพัฒนาพื้นที่ 
   

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ให้บริการยังไม่
เพียงพอ 
 2) ด้านงบประมาณ งบด าเนินงานไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีการใช้งบประมาณในการท า
โครงการร่วมกับงบกองทุนการวิจัย 
 3) ด้านบุคลากร สถาบันวิจัยได้รับการจัดสรรจ านวนอัตราน้อย จึงท าให้มีจ านวนบุคลากร
เพียง 7 คน ซึ่งต้องรองรับภาระงานที่มากเกินไป 
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอชื่นชมผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่ใช้
ในการติดตาม โดยเฉพาะเรื่องของผลงานตีพิมพ์ในระดับสากล 
 2) ควรช่วยหารายได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยจากศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
 3) ควรส ารวจความต้องการของท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการท างานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
 4) ควรทบทวนความหมาะสมของตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ใช้ติดตามการ
ท างานวิจัยของอาจารย์ จากเดิม “จ านวนโครงการวิจัย” เปน็ “สดัส่วนของอาจารย์และนักวิจัยที่ท างานวิจัย” 
 5) ควรท าสถิติรายได้ที่ได้รับจากงานวิจัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และขอให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

  4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  
ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าเสนอผลการด าเนินงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561  
 2) การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2562 
 3) จัดกิจกรรมให้สาขาวิชาต่าง ๆ บันทึกข้อมูลหลักสูตรลงในระบบ CHECO 
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 4) โครงการจัดการความรู้ควบคู่สุขภาวะ เพื่อการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และมุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
 5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการความรู้ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
Knowledge Management (โครงการความร่วมมือระหว่างส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกับส านัก
คอมพิวเตอร์) 
 6) การประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับคณาจารย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 และ การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 (TCAS) 
 7) การประชุมคณาจารย์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการด าเนินงาน
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 
 8) การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio โดย
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการและข้อมูลต่าง ๆ ในหัวข้อกิจกรรม “Tea 
break Freshy one more time” นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการและข้อมูลต่าง ๆ ในหัวข้อกิจกรรม 
เตรียมความพร้อมการจบการศึกษา 
 11) การประกันคุณภาพการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ า 
ปีการศึกษา 2560 
 

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 - ไม่มี  
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอชื่นชมผู้บริหารและบุคลากรที่พัฒนางานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับการจัดการศึกษา
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี 
 2) ควรน าจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและ
ต้องการเข้ามาศึกษาต่อ 
 3) ควรใช้สื่อที่เป็นตัวบุคคล (Word of Mouth) มาเป็นกระบอกเสียง เป็นแหล่งช่อง
ทางการรับข่าวสารที่ดี หรือน าไปผนวกกับช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในการประสัมพันธ์จุดเด่นให้เป็นที่รู้จัก 
และช่วยสร้างความน่าสนใจได้อีกทาง 
 4) ควรน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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 5) ควรติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ว่ามีแนวโน้มลดลงหรือไม่ เพื่อจได้ใชป้ระโยชน์ในการแก้ไข/พฒันา  
 6) ควรเก็บข้อมูลสถิติเหตุผลที่ผู้ เ รียนไม่สนใจที่จะศึกษาต่อกับทางมหาวิทยาลัย  
เพื่อน ามาหาแนวทางในการพัฒนาการสร้างจุดที่น่าสนใจต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖1 และขอให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักกิจการนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕61 โดยส านักกิจการนักศึกษา ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) โครงการนักสืบตาสับปะรด โดยความร่วมมือกับกทม. 
 2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 3) การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 4) จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
 5) จัดกิจกรรมราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า 
 6) จัดกิจกรรม เราท าความดีด้วยหัวใจ 
 7) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษา 
 8) จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 
 9) จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
 10) จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว 
 11) จัดกิจกรรมไหว้ครู 
 12) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย 
 13) จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรม 
 14) จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน 
 15) จัดการประชุมสภานักศึกษา 
 16) จัดท าคู่มือ Home room  
 

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านบุคลากร มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาและปริมาณงานที่ได้รับ 
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  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอชื่นชมคณะผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการให้
ความส าคัญกับนักศึกษา ตลอดจนการมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง 
 2) ควรปรับเปลี่ยนค าขวัญในด้านหลังของเล่มคู่มือกิจกรรมที่เขียนว่า “เกรดท าให้คน 
มีงานท า กิจกรรมท าให้คนท างานเป็น” ซึ่งในอนาคต “เกรดท าให้คนมีงานท า”ค ากล่าวน้ีอาจจะใช้ไม่ได้จริง 
จึงควรมีการปรับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน 
 3) ในเล่มคู่มือกิจกรรมหน้าสุดท้ายที่มีเพลง ช่อชงโค ควรปรับให้เหมือนกับสส.บ. คือ
การเขียนเรียงล าดับชื่อเพลง ผู้แต่ง เน้ือร้อง ท านอง ศิลปิน ให้ถูกต้องตามล าดับ พร้อมทั้งตรวจสอบค าถูก
ค าผิดทั้งเล่มก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 4) ควรพัฒนาใบรับรองในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ให้เหมือนกับ ใบ
แสดงผลการเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนน้ีได้ในอนาคต 
 5) การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าที่มีอยู่เดิมน้ันเป็นเรื่องที่ดีมากอยู่แล้ว อยากให้คงไว้พร้อม
กับการพัฒนาไปเรื่อย ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
 6) ควรขยายผลโครงการนักสบืตาสับปะรดภายในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเป็นผู้สืบค้น
และรายงานจุดหรือประเด็นที่มีความเสี่ยงพร้อมเสนอวิธีการแก้ไข จะชว่ยสง่เสริมจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษา
ด้วยอีกทาง 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และขอให้
ส านักกิจการนักศึกษา รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

4.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  
ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าเสนอผล 
การด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) โครงการ บ้านสมเด็จบุ๊คแฟร์ คร้ังที่ 10 
 2) โครงการ ส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด  
 3) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ใช้บริการ ห้องสมุดสัญจร 
 4) โครงการอบรม การเสริมสร้างความรู้ในการบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 
 5) โครงการอบรม การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้งต้น 
 6) โครงการอบรม เทคนิคและวิธีการสืบค้นข้อมูลส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์ 



๙ 

 

 7) โครงการสัมมนา การบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม 
 8) โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพในสายงาน ทางส านักวิทยบริการฯ ได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้อย่างเพียงพอ 
 9) โครงการอบรม / ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุด 
 10) โครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ “วารสารสารสนเทศ” เพื่อมุ่งสู่
การเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
 11) โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 5 ณ ชุมชน 
วัดศรีสุทธาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 12) โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 6 ณ โรงเรียน
กุศลวิทยา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
 13) โครงการอบรม เทคนิคการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้เร่ิมต้น 
 14) โครงการ แบ่งปันความรู้จากห้องสมุดสู่ชุมชน 
   

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านอาคารสถานที่ ยังไม่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยเฉพาะพื้นที่ในการให้บริการ
นักศึกษาในช่วงที่ว่างจากชั่วโมงเรียน รวมถึงพื้นที่ ในการสัญจรที่ไม่มีความสะดวกและปลอดภัยเท่าที่ควร  
รวมไปถึงห้องเรียนยังไม่ได้รับการดูแลรักษาเคร่ืองมือและความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งอุปกรณ์บางส่วน
ไม่พร้อมใช้งาน 
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ควรก าหนดเขตพื้นที่ให้บริการที่มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
 2) ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แล้วน าผลมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 
 3) ควรรายงานผลการเก็บสถิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 4) ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ควรส่งเสริมการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ ที่ทาง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหรือท าให้ผู้รับบริการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และ
ผนวกเรื่องอัตลักษณ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตเข้าไปในกิจกรรมน้ัน ๆ เพื่อส่งเสริมแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยได้อีกทางหน่ึง 
 5) ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมาใช้บริการห้องสมุดเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่า 
 6) ควรรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยโดยจัดท าเป็น Big data  



๑๐ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖1 และขอให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ    

  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
คร้ังท่ี 10/2561  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 10/2561 และตรวจเยี่ยมหน่วยงานส านักคอมพิวเตอร์ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
ส านักงานอธิการบดี ส านักประชาสัมพันธ์ฯ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงานบริหารเงินรายได้  
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 
๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

     นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
  นางสาวกฤตยา    สุวรรณไตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              ดร.จ านงค์   ตรีนุมิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


