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2.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ ติดราชการ 

 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
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7. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ในโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1  
 
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  1) ในหน้า 12 “มติที่ประชุมรับทราบ การจัดท าร่างแบบสอบถามผลการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการติดตามฯ พร้อมทั้งด าเนินการเก็บข้อมูลได้หลังจากนี้” ให้ปรับข้อความเป็น “มติที่ประชุม 
รับทราบ การจัดท าร่างแบบรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามฯ พร้อมทั้งด าเนินการ 
เก็บข้อมูลได้หลังจากนี้” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
  3.1 รายงานผลความคืบหน้าของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ได้มีการเปิดระบบการประเมินในส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยได้มีการแจ้งให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา เข้าไปท าแบบประเมินออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 สรุปได้
ว่าแบบสอบถามชุดที่ 1 มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 390 คน คิดเป็นร้อยละ 37.18 แบบสอบถามชุดที่ 2 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 9,580 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 แบบสอบถามชุดที่ 3 จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 212 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 แบบสอบถามชุดที่ 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 77 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.32 และแบบสอบถามชุดที่ 5 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 256 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 
 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
 

  แบบสอบถามชุดที่ 1 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และชุดที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/
โรงเรียน ครั้งต่อไปควรแจ้งจ านวนผู้ตอบแบบประเมินอย่างละเอียดโดยระบุว่ากลุ่มผู้ประเมินใด ตอบแบบสอบถาม
จ านวนกี่คน เพ่ือการติดตามผลได้ครบทุกกลุ่ม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลความคืบหน้าของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   

  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยหน่วยงานได้
น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษา สืบทอด และส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 
  ๑) โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑  การเสวนาวิชาการ 
เรื่อง “มาแล..มลายู : มาเลย์ที่ควรรู้” (ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี) 
  ๒) โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  รักษาวัฒนธรรม  ครั้งที่ ๒  การเสวนาวิชาการ
ประกอบการแสดง เรื่อง “มหาบุรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล” (วิทยาลัยการดนตรี) 
 ๓) โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  รักษาวัฒนธรรม  ครั้งที่ ๓   การเสวนาวิชาการ
ประกอบการแสดง  เรื่อง “การสร้างสรรค์การแสดงเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น” (คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) 
 ๔) โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ การเสวนาวิชาการ
ประกอบการแสดง  เรื่อง “แม่บทในนาฏศิลป์สู่ แม่บทโนรา กับการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรม” (คณะครุศาสตร์) 
 ๕) โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ กิจกรรมการเสวนา
วิชาการ และการจัดนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี  กรุงรัตนโกสินทร์” (สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี) 
 ๖) โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖ การอนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการแสดงละครเวทีบ้านสมเด็จฯ (คณะวิทยาการจัดการ) 
 ๗) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ “สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ องค์มหาวชิราลงกรณฯ” 
 ๘) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ๙) โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑ 
 ๑๐) โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 
 ๑๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ       
 ๑๒) โครงการเผยแพร่นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ 
 ๑๓) โครงการประชุมจัดท ามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 ๑) โครงการจัดท าวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม 
 ๒) กิจกรรมจัดท าวารสารบริบทวัฒนธรรม 



๔ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓  น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 ๑) โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง...ล่องเรือ เพ่ือความเข้าใจกรุงธนบุรี ครั้งที่ ๓๔ 
 ๒) โครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เรื่อง  
“การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน” 

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างค่านิยมความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
 ๑) โครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ 
 ๒) โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ๓) โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ ๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐ 
 ๔) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ ๑  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณลงสู่คณะ ๔ คณะและวิทยาลัยการดนตรี 
เพ่ือจัดท าโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการในกลยุทธ์นี้ทั้งหมด ๖ โครงการ ดังนี้   
 ๑) โครงการ “สืบสานศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์และการท าความดีด้วยหัวใจ” 
(โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ๒) โครงการน้อมน าพระราชด าริสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๑ (โดยคณะ
ครุศาสตร์) 
 ๓) โครงการจัดท า “ภาพยนตร์สารคดีสั้น เดิมพันที่ยิ่งใหญ่” (โดยคณะวิทยาการจัดการ) 
 ๔) โครงการ “คนวิทย์จิตอาสา สืบสานพระราชด าริบนวิถีแห่งความพอเพียง (โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 ๕) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมกับชุมชน
ท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ): บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน โดยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ๖) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม 
กับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) “มหาดุริยางค์รวมใจ เทิดไท้องค์มหาวชิราลงกรณ” 
(โดยวิทยาลัยการดนตรี) 
  

  2. ปัญหาและอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านทรัพยากร  
   1) ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลากรสายสนับสนุนจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานและความหลากหลายของงานที่ต้องด าเนินการ ท าให้การท างานบางอย่างไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร  
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 2) บุคลากรทางด้านวิชาการมีจ านวนน้อยและขาดความช านาญในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ท าให้การท างานทางด้านวิชาการเกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาด 
 2.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
   1) ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักฯ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา จ านวน ๒.๘ ล้านบาทต่อปีโดยประมาณนั้นไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานให้ครอบคลุมตามภารกิจ เช่น งบประมาณด้านการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ
ในการการสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม งบประมาณในการสนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เพ่ิมขึ้นในสายงานของตนเพ่ือก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น อี กทั้ง
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดการช ารุดเสียหายตามอายุการใช้งาน นอกจากนี้ในส่วนของ
งบบ ารุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร ตามระยะเวลาและจ านวนเงินที่ได้รับไม่สามารถน ามาใช้ด าเนินงานได้ 
ตามแผนงานของส านักฯ ส่งผลให้การใช้งบประมาณในส่วนนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้  
 2) ขอความอนุเคราะห์เรื่องการด าเนินงานด้านการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง  ๆ  
ควรให้หน่วยงานกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบุคลากรที่มีความช านาญงานในด้านนี้ ด าเนินการเรื่อง
การจัดจ้าง และเป็นผู้ดูแลควบคุมการด าเนินงาน อีกทั้งช่วยดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม  
(ช่วง บุนนาค) และบ้านเอกะนาค เพื่อให้เกิดความสวยงาม สบายตา เป็นที่น่าสนใจ และสร้างความประทับใจ
ต่อผู้มาเยือนหรือผู้ที่สัญจรไปมา 
  

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอขอบคุณ และขอชื่นชมคณะผู้บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง 
เต็มศักยภาพ รวมไปถึงการให้ความส าคัญในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได้ 
ช่วยหน่วยงานให้มีงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง  
 2) ควรมีการประเมินการจัดโครงการอย่างเข้มข้น วัดผลเชิงรูปธรรมตามตัวชี้วัด เช่น 
ความเป็นไทย มีความเพ่ิมขึ้นอย่างไรและเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด การจัดท าโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ อย่างไร  
 3) ควรปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมความเป็นไทยและการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
โดยการก าหนดให้เป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม และมีความร่วมสมัย เช่น มารยาทไทยที่ต้องการปลูกฝังคือ
พฤติกรรมใดบ้าง มารยาทในการใช้ social medias, e-mail ฯลฯ การสวมผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย หรือการรักษา
ผ้าไทย เป็นต้น 
 4) ควรจัดท าแผนก าหนดการพัฒนาในแนวทางต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น แผนการพัฒนา
อัตราก าลังสายสนับสนุน หรือแผนการใช้งบประมาณ เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรในอนาคต 
 5) เมื่อมีความพร้อม ควรหารายได้อีกหนึ่งช่องทางจากการรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
ทางวิชาการในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมที่อยู่ในฐาน TCI 2 จากนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต 
 6) ควรจัดท างานวิจัย R to R (Routine to Research) เพ่ือการพัฒนางานประจ าให้ 
ดีขึ้นอยู่เสมอ  
 7) ควรจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อว่า “ความเป็นบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น  
เพ่ือใช้ในการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิต ศิลปะวัฒนธรรม คุณค่าของกรุงธนบุรี คุณูปการของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ความมีจิตอาสา เป็นต้น ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียน น่าจะมี
ประโยชน์มากกว่าการท ากิจกรรมเป็นครั้งคราว     
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มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม และให้หน่วยงานรับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยหน่วยงานได้น าเสนอ
แนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
1) บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 11 ชั้น 5 

และห้องเรียนอาคาร 6 ชั้น 8 และ ชั้น 9 
2) บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นใหม่ จ านวน 13 หลักสูตร 

ดังนี้ 
2.1) หลักสูตรปริญญาโท: วท.ม. วิชาจิตวิทยาการปรึกษา, ค.ม. การสอนสังคมศึกษา, 

ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะวิชาภาษาสากล, ค.ม. การสอนภาษาไทย, ค.ม. การสอนภาษาจีน, ค.ม. การสอน
คณิตศาสตร์, หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการศึกษาและภาวะผู้น า, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) 

2.2) หลักสูตรปริญญาเอก: สาขาบริหารการศึกษา, สาขาหลักสูตรและการสอน, 
สาขาการบริหารเทคโนโลยีและภาวะผู้น า, สาขาเภสัชกรรมไทย 

3) บัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติกับบริษัท Globat Gangroo Education Technology Development Co.,Ltd. สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562    

     

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 สถานที่ งบประมาณ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1) บัณฑิตวิทยาลัยไม่มีห้องพักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
จึงมีความต้องการเพิ่มจ านวนห้องพักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 2) บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนห้องส าหรับการจัดสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
ไม่เพียงพอ จึงมีความต้องการงบประมาณส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาห้องส าหรับการจัดสอบวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ในอนาคต 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ควรสร้างผลงานวิจัยของอาจารย์ให้สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ บัณฑิตนิพนธ์ของ
นักศึกษา โดยเน้นการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชน จากการร่วมมือกับสถาบันวิจัยและนักวิจัยที่เป็นอาจารย์
เป็นหัวหน้าโครงการโดยจัดท าเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ และนักศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโดยได้ผลงานเป็น
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเองด้วย  
 2) ควรรักษาฐาน MOU เดิมไปพร้อมกับการสร้าง MOU ใหม่ และรักษามาตรฐานการพิจารณา
ในการเปิดหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพิจารณาความต้องการของผู้รับบริการ/ลูกค้าในการเปิดหลักสูตร 



๗ 

 

 3) ควรผลักดันหลักสูตรการอบรมระยะสั้น กับการเทียบโอนหน่วยกิตจากประสบการณ์
ของผู้เรียนเพ่ือเข้าสู้หลักสูตรต่าง ๆ ได้ และเปิดโอกาสให้บุคคลสนใจที่ต้องการสอบเพ่ือเก็บหน่วยกิต กับบางกลุ่ม
ที่มาเข้าอบรมเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม โดยมอบประกาศนียบัตรไว้เพ่ือเป็นการรับรอง หรือเก็บหน่วยกิตได้ครบ 
กี่โมดูล (Module) หรือก าหนดจ านวนการอบรม เพ่ือสามารถ Register ท าปริญญานิพนธ์ตามที่หลักสูตร
ออกแบบไว้ เป็นต้น 
 4) ควรติดตามผลความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ประเมินบัณฑิต และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างต่อไป 
 5) ควรสร้างมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการท าวิจัย การท าบัณฑิตนิพนธ์  ให้ชัดเจน  
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และให้หน่วยงาน รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานได้
น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  ๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย) : โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.1) จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2561 
 1.2) จัดท าเล่มข้อบังคับ / ระเบียบ / ค าสั่ง ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2547 – 2562 
 1.3) จัดท าเล่มรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 2) โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่” 
 3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
 4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จุลสาร
จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
 



๘ 

 

 กิจกรรมภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 1) โครงการเดิน – วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เชื่อมสองแผ่นดิน 
 2) โครงการการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา 
      

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 1) การรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดนโยบายในการลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร 
(e-Document) มาใช้ในการส่งหนังสือเชิญประชุม ประกาศ ค าสั่ง หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากบางหน่วยงานไม่เปิดระบบ ท าให้การรับข้อมูล / การด าเนินงานล่าช้า 
 2) การใช้ระบบเอกสารการประชุมออนไลน์ (e-Meeting) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ได้จัดท าระบบเอกสารการประชุมออนไลน์ (e-Meeting) การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
(กอม.) และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ แต่เนื่องจาก
การปิดรับวาระเข้าที่ประชุมไม่สามารถก าหนดเวลาที่ชัดเจนได้จึงไม่สามารถให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลด
เอกสารก่อนการประชุมได้ 
 2.2 ด้านงบประมาณ และสถานที่ 
 1) ของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร การซ่อม
บ ารุงครุภัณฑ์ และโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณที่วางแผนไว้ 
 2) ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยช่วยผลักดันโครงการปรับปรุงห้องส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอขอบคุณ และขอชื่นชมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเห็นเป็นรูปธรรม  
 2) การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยอย่างละเอียด
ก่อนการเผยแพร่เป็นสิ่งส าคัญมาก 
 3) ควรมีห้องรับรองผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย 
 4) ควรเร่งด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยให้สามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 5) ควรปฎิบัติพันธกิจการสนับสนุนการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ในเชิงรุก รวมถึงการติดตามข่าวสารที่ทางสภามหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องทราบทันเหตุการณ์ ทันเวลา อย่างรวดเร็ว 
และถูกต้อง 
 6) ควรพัฒนาบุคคลากรให้ปฏิบัติงานเลขานุการอย่างมืออาชีพ   
 7) ควรบันทึกสถิติหน่วยงานที่ส่งวาระเข้าที่ประชุมล่าช้า รวมไปถึงหน่วยงานที่จัดท า
เอกสารวาระการประชุมนอกเล่มการประชุม (เนื่องจากน าเอกสารเข้าเล่มการประชุมไม่ทัน) และบันทึกสถิติ
หน่วยงานที่ไม่เปิดรับเอกสารออนไลน์ ไว้เป็นข้อมูลเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในอนาคตต่อไป 
 8) ควรวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน 
 9) ควรน างานวิจัยของ ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว ในเรื่องของการประเมินบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์และปรับประยุกต์ใช้ เพ่ือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
    



๙ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และให้หน่วยงาน รับความเห็น
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหน่วยงานได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
โครงการที่ 1 โครงการเพ่ิมศักยภาพระบบสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลออนไลน์

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
1) การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ระบบ ThaiJo 
2) การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
3) การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
4) ห้องสมุดสัญจร 
โดยสรุปเป็นโครงการที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

ที่ตั้งไว้ เพราะเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการใช้ห้องสมุดท้ังในเรื่องของการสืบค้นฐานข้อมูล 
การให้บริการของห้องสมุดที่ส าคัญ ๆ ฝึกอบรมความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ห้องสมุดต่อไป 

โครงการที่ 2 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล และสื่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ / หนังสือ / หนังสือพิมพ์ / วารสาร / สื่อโสตฯ / e-Book / 
และข่าวออนไลน์ (News Center)  

โครงการที่ 3 โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่และสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วยการ
ปรับปรุงพื้นท่ีและสิ่งสนับสนุนระบบการให้บริการ มีดังนี้ 

1) การปรับปรุงห้องน้ า ชั้น 1, 3, 5, 8 ซึ่งปรับปรุงต่อเนื่องจากชั้น 2, 4, 6, 8  
ในงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือการให้บริการห้องน้ าครบทั้ง 8 ชั้น 

2) การปรับเปลี่ยนระบบให้บริการห้องสมุดอัตโนมัติเดิม เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Matrix)  

3) การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพ่ือการให้บริการในการสืบค้นข้อมูล 
โครงการที่ 4 โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้และการให้บริการสู่สังคม ชุมชน 

และท้องถิ่น 



๑๐ 

 

- โครงการถ่ายภาพเพ่ือสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ เป็นโครงการให้บริการวิชาการแบบ  
มีรายได้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคคลและประชาชนภายนอกที่สนใจในเรื่องการถ่ายภาพ และต้องการสร้างรายได้
จากผลงานการถ่ายภาพ และให้การตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

โครงการที่ 5 โครงการบริหารจัดการส านักฯ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1) ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา 
2) การเพิ่มศักยภาพในการท างานของบุคลากรยุคใหม่ 
3) การให้ความรู้เพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส 
4) การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานเพ่ือการปฏิบัติงานส านักและการให้บริการ

ภายในห้องสมุด 
     

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 สถานที่ และงบประมาณ  
 1) ด้านการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการเสื่อมสภาพและเสียหายระหว่างปี  
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงไม่อาจแก้ไขได้ทันท่วงที ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ เช่น ระบบประปาภายในอาคาร 
น้ าฝนรั่วซึมตามขอบผนังอาคาร เป็นต้น 
 2) การปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ ในลักษณะการเพ่ิมพ้ืนที่ในการให้บริการ 
(Learning space) แก่ผู้ใช้บริการในรูปแบบที่ทันสมัย สอดรับกับความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุค 
4.0 ทั้งนี้งบประมาณที่เสนอไปพร้อบแบบแปลนก่อสร้าง เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 60 ล้านบาท  
ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างสูงจึงยังไม่ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินการในส่วนนี้ หากสภามหาวิทยาลัยเห็น
ความส าคัญและมีแหล่งเงินงบประมาณสนับสนุน จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา คณาจารย์ และ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อไป 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอขอบคุณ และขอชื่นชมคณะผู้บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง 
เต็มศักยภาพ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมหารายได้ช่วยมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง รวมไปถึงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
โดยให้ความส าคัญแก่นักศึกษาเป็นหลัก  

 2) ควรจัดท างานวิจัย R to R (Routine to Research) เพ่ือการพัฒนางานประจ าให้ดีขึ้น 
อยู่เสมอ    
 3) ควรสอบถามความต้องการของผู้รับบริการในเรื่องการจัดอบรมต่าง ๆ ว่าผู้รับบริการ 
มีความต้องการที่จะให้มีการจัดอบรมเรื่องใดมากที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการ และเพ่ือการพัฒนาได้ตรงจุด 
 4) ควรช่วยเสริมแรงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นวิทยากรหรือผู้ให้การอบรมในโครงการบริการวิชาการต่างๆ (ตามความเหมาะสม) 
ซึ่งเป็นการช่วยท าให้ชุมชนรับรู้ถึงศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
 5) การจัดกิจกรรมต่างๆ ควรให้มีส่วนร่วมผลักดันนโยบายและพันธกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ การส่งเสริมด้านการเรียนการสอน การส่งเสริมด้านสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 



๑๑ 

 

 6) ควรสร้างความร่วมมือระหว่างส านักวิทยบริการฯ กับคณะต่าง ๆ ในการจัดสร้าง
ห้องสมุดคณะ หรือมุมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าโดยเชื่อมต่อกับส านักวิทยบริการในเรื่อง
ฐานข้อมูล e-Book ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา 
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้หน่วยงาน 
รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร
ต่อไป 

4.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โดยหน่วยงานได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
1) งานรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
๒) การด าเนินโครงการทางด้านวิชาการต่าง ๆ ส าหรับ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร  

จ านวน รวม ๙ โครงการ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกันภายในองค์กร 
โครงการส าหรับอาจารย์ เช่น การอบรมการกรอกระบบ CHECO ส าหรับการท าหลักสูตร การประชุม
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปี ๖๐ เป็นต้นมา การเสริมสร้างความเข้าใจ
การใช้ระบบ MIS ส าหรับอาจารย์ กิจกรรมส าหรับนักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรม Tea Break ส าหรับ
นักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องส าคัญ อาทิ การลงทะเบียนเรียน การเตรียมการส าเร็จการศึกษา  
จัดโครงการส าหรับบุคลากรของส านัก เช่น โครงการสร้างจิตส านึกการป้องกันการทุจริตในการท า งาน  
การจัดท าแผนกลยุทธ์โดยใช้หลัก TOWS Matrix การเสริมสร้างสุขภาะในการท างาน  

3) การปรับปรุงการรายงานตัวในการรับสมัครด้วยการน าระบบ IT มาใช้ในการรับ - เรียกคิว 
ท าให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

     

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านกระบวนการจัดการ 
 1) ระบบ TCAS ที่ยังคงมีปัญหาและยังไม่คงที่ รวมถึงต้องใช้เวลาในการท างาน 
ที่เก่ียวข้องตลอดท้ังปี 
             ๒) การรับทราบหลักสูตรต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาค่อนข้างล่าช้า ท าให้มีผลกระทบต่อการท างานอ่ืนๆของส านัก เช่น การน าหลักสูตรเข้าสู่ระบบ  
             ๓) ปัญหาการสูญเสียนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาแล้วจากการรีไทร์และการออกระหว่างเรียน 
 4) ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการร่วมแก้ปัญหานักศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งเต็มศักยภาพ รวมไปถึง
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นฐานในการพัฒนา และการให้ความส าคัญแก่นักศึกษาเป็นหลัก  



๑๒ 

 

 2) ควรจัดท างานวิจัย R to R (Routine to Research) เพ่ือการพัฒนางานประจ าให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
 3) ควรวิเคราะห์สาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาหรือการออก
ระหว่างเรียน เพ่ือหากระบวนการช่วยเหลือและผลักดันผู้เรียนให้ส าเร็จตามแผน 
 4) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้
ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรง
กับความต้องการของนายจ้างต่อไป 
 5) ควรมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย กับผู้บริหารหลักสูตร  
ในเรื่องของการก าหนดแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากสถิติหรือข้อมูลที่ทางส านักฯ ได้วิเคราะห์ไว้ 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6) ควรมีการติดตามข้อมูลใหม่ ๆ โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร 
ที่มีลักษณะใหม่ ๆ เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีการเปิดกว้างมากขึ้น 
ซึ่งในอนาคตอาจมีหลักสูตรที่สามารถน าประสบการณ์วิชาชีพ หรือประสบการณ์การท างานเข้ามาเทียบโอน  
เพ่ือเรียนต่ออีกกี่หน่วยกิตแล้วจะส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือในระดับปริญญาที่สูงขึ้นได ้
 7) ควรส่งเสริมให้หลักสูตรเน้นผลการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcome หรือ Outcome Based Education, OBE) ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้  
 8) ควรจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อว่า “ความเป็นบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น  
เพ่ือใช้ในการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิต ศิลปะวัฒนธรรม คุณค่าของกรุงธนบุรี คุณูปการของสมเด็จ 
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ความมีจิตอาสา เป็นต้น ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียน น่าจะมี
ประโยชน์มากกว่าการท ากิจกรรมเป็นครั้งคราว     
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และให้หน่วยงาน  
รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 10/2562  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2562 และตรวจเยี่ยมหน่วยงานส านักคอมพิวเตอร์ ส านักกิจการนักศึกษา ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ส านักงานอธิการบดี ส านักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสา รสนเทศ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


