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4.1 การรับฟังแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
 

สรุปเร่ือง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการ                     
ตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุน
จากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร และก่อนออกตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้เข้าน าเสนอแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2561 เป็นความต่อเนื่องมาจากปี พ.ศ. 2560                     
มีการปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการถ่ายทอด         
สู่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบในแต่ละโครงการ โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ท้ังหมดออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 
  1) เรื่องของการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น คือการลงสู่พื้นท่ี
เป้าหมาย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น มีพื้นท่ีเป้าหมาย 3  แห่ง คือ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 เขต จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลยุทธ์ท่ีเน้นมีท้ังหมด                    
4 เรื่อง คือ เรื่องท่ี 1 เน้นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน หรือพื้นท่ีเป้าหมาย เรื่องท่ี 2                          
เน้นเรื่องทางด้านสังคม เรื่องท่ี 3 เน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และเรื่องท่ี 4 เน้นการสนับสนุน 
ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2) เรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู งานวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเน้น       
ในเรื่องของการสร้างบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  3) เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นหลักสูตรโดดเด่น 
  4) เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นในเรื่องของ
บุคลากร สวัสดิการ การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่ิงอ า นวยความสะดวกท้ังหมด                            
ในมหาวิทยาลัยซึ่งต้องส่งเสริม สนับสนุน และท าให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึงเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ            
ซึ่งต้องท างานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมด พร้อมตอบสนองกับนโยบายของชาติ              
ท่ีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงจะต้องเน้นให้เป็นไปตามลักษณะท่ีเอื้อกับพันธกิจท้ังหมด 

การด าเนินการ 
  การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562                       
โดยก่อนการออกตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการฯ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดี เข้าให้สัมภาษณ์และน าเสนอแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวัน จันทร์ท่ี 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 
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4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 

 

สรุปเร่ือง 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจาก               
สภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยแบ่งการตรวจเย่ียมเป็นกลุ่มดังนี้ 
 ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                  
จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตรความเป็นเลิศ จ านวน 11 หลักสูตร 
 ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา   
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังอู่ทองทวารวดี และโรงเรียนสาธิต 
 ๓. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและส่งเสริมวิชาการ ได้แก่ ส านักส่งเสริมวิชาการและ               
งานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการ
นักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน และส่วนงานบริหารเงินรายได้ 
 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าว
คณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนการตรวจเยี่ยม จ านวน 1 รอบ ในช่วง ไตรมาสท่ี 4 เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน พ.ศ.2562 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นท่ีส าคัญอื่นๆ  

การด าเนินการ  
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดการตรวจเยี่ยมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในวันจันทร์ท่ี 5 
สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แนบข้อมูลผลการตรวจเย่ียม
และติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานตามแนวทางการสัมภาษณ์ของหลักสูตรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้
คณะกรรมการฯ ได้รับทราบก่อนการออกตรวจเยี่ยม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 
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4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาภาษาไทย 

 

สรุปเร่ือง 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจาก               
สภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยแบ่งการตรวจเย่ียมเป็นกลุ่มดังนี้ 
 ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                  
จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตรความเป็นเลิศ จ านวน 11 หลักสูตร 
 ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา   
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังอู่ทองทวารวดี และโรงเรียนสาธิต 
 ๓. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและส่งเสริมวิชาการ ได้แก่ ส านักส่งเสริมวิชาการและ               
งานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการ
นักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน และส่วนงานบริหารเงินรายได้ 
 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าว
คณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนการตรวจเยี่ยม จ านวน 1 รอบ ในช่วง ไตรมาสท่ี 4 เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน พ.ศ.2562 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นท่ีส าคัญอื่นๆ  

การด าเนินการ  
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดการตรวจเยี่ยมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในวันจันทร์ท่ี 5 
สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานตาม 
แนวทางการสัมภาษณ์ของหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ                        
ก่อนการออกตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 
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4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) สาขาวิชานาฏยศิลป์ 

 

สรุปเร่ือง 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจาก               
สภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยแบ่งการตรวจเย่ียมเป็นกลุ่มดังนี้ 
 ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                  
จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตรความเป็นเลิศ จ านวน 11 หลักสูตร 
 ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา   
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังอู่ทองทวารวดี และโรงเรียนสาธิต 
 ๓. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและส่งเสริมวิชาการ ได้แก่ ส านักส่งเสริมวิชาการและ               
งานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการ
นักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน และส่วนงานบริหารเงินรายได้ 
 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าว
คณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนการตรวจเยี่ยม จ านวน 1 รอบ ในช่วง ไตรมาสท่ี 4 เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน พ.ศ.2562 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นท่ีส าคัญอื่นๆ  

การด าเนินการ  
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดการตรวจเยี่ยม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์                       
ในวันจันทร์ท่ี 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แนบข้อมูล    
ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ) ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2561 และได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานตามแนวทางการสัมภาษณ์ของหลักสูตรฯ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบก่อนการออกตรวจเยี่ยม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 
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มติที่ประชุม 
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 

6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน / หลักสูตร 

 

 

 

 

 

ที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เวลา หมายเหตุ 
1. 

วันจันทร์ที่ 5 
สิงหาคม 2562 

สาขาวิชาภาษาไทย (คบ.) 
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.)            

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ห้อง 2707 อาคาร 
27 

2. วันพุธที่ 14 
สิงหาคม 2562 

สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.)            
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.)            

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

อาคาร 30 
(300501) 

๓. 
วันพุธที่ 21 

สิงหาคม 2562 

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

อาคาร 2 ชั้น 12 
อาคาร 9 ชั้น 8 

อาคาร 24 (24112) 
๔. วันพุธที่ 28 

สิงหาคม 2562 
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (คบ.) 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (คบ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

อาคาร 27 

๕. วันพุธที่ 4 
กันยายน 2562 

สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

อาคาร 7 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๖. 

วันพุธที่ 18 
กันยายน 2562 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร 6 ชั้น 14 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. อาคาร 6 ชั้น 14 

๗. 

วันพฤหัสบดีที่ 26 
กันยายน 2562 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร 6 ชั้น 14 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ส่วนงานบริหารเงินรายได้ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. อาคาร 6 ชั้น 14 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 
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