
 
   

 

 
 
 
 
 
 

การประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

คร้ังท่ี 10/2562 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 น. 

 
 
 

ณ ห้องประชุม ชั้น 13  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 



 
   

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 10/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑3 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  2 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนือ่ง 15 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
 4.1 การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ 

4.2 การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา 
4.3 การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
4.4 การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
4.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
4.6 การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

16 
22 
28 
35 
48 
56 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 67 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 68 



 
   

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 



 
   

 
 

 

  มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม 

 

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2562 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
 

 



 
   

 

 

 

มติที่ประชุม 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 



 
   

 

 

4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ 

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 าหนดการตรวจเยี่ยมส านักคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2562                                 
เวลา 09.30 น. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แนบข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมและติดตาม                  
ผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน                    
ตามแนวทางการสัมภาษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบก่อนการออก
ตรวจเย่ียม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา 

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 และโรงเรียนสาธิตฯ 
 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 าหนดการตรวจเย่ียมส านักกิจการนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2562                                 
เวลา 09.30 น. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แนบข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมและติดตาม                  
ผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ตามแนวทางการสัมภาษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบก่อนการออก
ตรวจเย่ียม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
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4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธแ์ละเครือข่ายอาเซียน 

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 และโรงเรียนสาธิตฯ 
 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 าหนดการตรวจเยี่ยมส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 
กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แนบข้อมูลผลการตรวจเย่ียม
และติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานตามแนวทางการสัมภาษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้
คณะกรรมการฯ ได้รับทราบก่อนการออกตรวจเย่ียม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
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4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบด ี

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 และโรงเรียนสาธิตฯ 
 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 าหนดการตรวจเยี่ยมส านักงานอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2562 
เวลา 13.00 น. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แนบข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผล       
การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน               
ตามแนวทางการสัมภาษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบก่อนการออก
ตรวจเย่ียม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
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4.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธแ์ละสารสนเทศ 

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 และโรงเรียนสาธิตฯ 
 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 าหนดการตรวจเยี่ยมส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 
กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แนบข้อมูลผลการตรวจเย่ียม
และติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ                     
ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานตามแนวทางการสัมภาษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ 
ได้รับทราบก่อนการออกตรวจเย่ียม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
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4.6 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

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 และโรงเรียนสาธิตฯ 
 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 าหนดการตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2562 
เวลา 13.00 น. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แนบข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมและติดตาม                  
ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ตามแนวทางการสัมภาษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบก่อนการออก
ตรวจเย่ียม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 



 
   

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



 
   

  
 
 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 



 
   

6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 

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. 
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. 

ห้องประชุม ชั้น 13 
อาคาร 6 

๔. วันพุธที่ 28 
สิงหาคม 2562 

สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร 29 ชั้น 3 

๕. วันพุธที่ 4 
กันยายน 2562 

สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

อาคาร 7 ชั้น 5 
โรงเรียนสาธิตฯ ชั้น 1 

๖. 

วันพุธที่ 18 
กันยายน 2562 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
อาคาร 6 ชั้น 13 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๗. 

วันพฤหัสบดีที่ 26 
กันยายน 2562 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคาร 6 ชั้น 13 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 



 
   

มติที่ประชุม 
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