
๑ 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  1) ในหน้า 7 ข้อที่ 7) “ควรจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อว่า “ความเป็นบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ขึ้น เพ่ือใช้ในการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิต ศิลปวัฒนธรรม คุณค่าของกรุงธนบุรี คุณูปการ



๒ 

 

ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ความมีจิตอาสา เป็นต้น อาจเป็นรายวิชา GE ให้
นักศึกษาทุกคนได้เรียน น่าจะมีประโยชน์มากกว่าการท ากิจกรรมเป็นครั้งคราว” ให้ปรับข้อความเป็น  
“ควรจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อว่า “ความเป็นบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น เพ่ือใช้ในการบ่มเพาะอัตลักษณ์
ของบัณฑิต ศิลปวัฒนธรรม คุณค่าของกรุงธนบุรี คุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ความมีจิตอาสา เป็นต้น ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียน น่าจะมีประโยชน์มากกว่าการท ากิจกรรม
เป็นครั้งคราว” 
  2) ในหน้า 10 ข้อที่ 5) “ควรปฎิบัติพันธกิจหน้าที่การสนับสนุนการด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในเชิงรุก รวมถึงการติดตามข่าวสารที่ทางสภามหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องทราบ 
ทันเหตุการณ์ ทันเวลา อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง” ให้ปรับข้อความเป็น “ควรปฎิบัติพันธกิจการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในเชิงรุก รวมถึงการติดตามข่าวสารที่ทางสภามหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องทราบให้ทันเหตุการณ์ ทันเวลา อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง” 
  3) ในหน้า 14 ข้อที่ 8) “ควรจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อว่า “ความเป็นบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ขึ้น เพ่ือใช้ในการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิต ศิลปวัฒนธรรม คุณค่าของกรุงธนบุรี คุณูปการ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ความมีจิตอาสา เป็นต้น อาจเป็นรายวิชา GE ให้
นักศึกษาทุกคนได้เรียน น่าจะมีประโยชน์มากกว่าการท ากิจกรรมเป็นครั้งคราว” ให้ปรับข้อความเป็น  
“ควรจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อว่า “ความเป็นบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น เพ่ือใช้ในการบ่มเพาะอัตลักษณ์
ของบัณฑิต ศิลปวัฒนธรรม คุณค่าของกรุงธนบุรี คุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ความมีจิตอาสา เป็นต้น ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียน น่าจะมีประโยชน์มากกว่าการท ากิจกรรม
เป็นครั้งคราว” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   

  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยงานได้น าเสนอ
แนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
   1.๑) การพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย 
   1.๒) การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
   1.๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ตามความต้องการ หรือนโยบายที่มีการ
ปรับเปลี่ยน 
   1.๔) การบริการวิชาการส าหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 



๓ 

 

   1.๕) การบริหารจัดการงบประมาณของดส านักคอมพิวเตอร์  จากงบประมาณ
แผ่นดินเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่วิชาชีพและชุมชน และ
งบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการให้บริการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๐,๔๔๙,๘๖๔ 
บาท และงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา ๙,๖๓๙,๔๒๔ บาท  
  ๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
   2.๑) โครงการให้บริการวิชาการด้าน ICT กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 
   2.๒) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย 
   2.๓) การพัฒนาห้องให้บริการด้านระบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้สู่วิชาชีพและชุมชน 
   2.๔) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กรและการส่งเสริมค่านิยม
องค์กร 
  

  2. ปัญหาและอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านบุคลากร 
   ส านักคอมพิวเตอร์มีข้อจ ากัดเรื่องบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเชิงรุก 
โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมสมรรถนะของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
 2.2 ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
   มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของคณาจารย์ที่ชัดเจน 
  

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งเต็มศักยภาพ รวมไปถึง
การพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าทันสมัย 
 2) ควรมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณถึงการด าเนินงานต่าง ๆ ให้กับทางสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบจากผลการอนุมัติเงินคงคลัง  
 3) ควรจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีการคาดการณ์ถึงงบประมาณที่ลดลงในอนาคต 
 4) ควรมีการประเมินระบบที่พัฒนาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับงบประมาณ
ที่ใช้ไปหรือไม่ และต้องมีสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไปอย่างไร โดยประเมินเป็นระยะ ๆ ในทุกกิจกรรม 
ทุกโครงการ 
 5) ควรมีการจัดอบรมหรือเปิดสอบมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญ 
ทางภาษา (CEFR) ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ เพ่ือเพ่ิมการหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งช่องทาง 
 6) ควรมีการใช้งานห้องพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้คุ้มค่า 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และให้หน่วยงานรับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา โดยหน่วยงานได้น าเสนอ
แนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 



๔ 

 
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
1) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีจิตสาธารณะ ทักษะ

สื่อสารดี มีความเป็นไทย 
2) จัดให้มีสวัสดิการส าหรับนักศึกษาได้แก่ ทุนการศึกษา แหล่งงานนอกเวลาเรียน 

ประกันอุบัติเหตุและห้องพยาบาล 
3) ส่งเสริมระเบียบวินัยนักศึกษา ได้แก่ การจัดอบรมระเบียบวินัย และส่งเสริมระเบียบ

วินัยแก่นักศึกษา และจัดโครงการอบรมเยาชนแกนน า BSRUHero รุ่นที่ ๔ 
4) การส่งเสริมสุขภาพสุขภาพ ได้แก่ห้องออกก าลังกาย กิจกรรมโยคะเพ่ือสุขภาพ 

กิจกรรมการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ 
     

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านบุคลากร 
 1) ขาดบุคลากรสายสนับสนุน ท าให้หน่วยงานมีภาระงานมากเกินกว่า จ านวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 
 2) ขอสนับสนุนอัตราบุคลากรจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากในปัจจุบันส านักกิจการ
นักศึกษามีการจ้างบุคลากร ในงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานเองเป็นจ านวนมาก ท าให้บุคลากรในองค์กร 
ไม่เติบโตในต าแหน่งงานที่อาจจะเป็นดังที่ปฏิบัติงานมาแล้วถึง 5 ปี 
 3) บุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และด้วยภาระงานที่มีจ านวนมาก 
จึงท าให้เกิดภาวะเคร่งเครียดอาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอขอบคุณ และขอชื่นชมคณะผู้บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเห็นเป็นรูปธรรม 
 2) ควรประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรม
โดยติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จากการสอบถามนายจ้างหรือผู้ประกอบการถึงความมีจิตสาธารณะ 
ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทยหรือไม่อย่างไร เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 3) การใส่เนื้อหาเพลง ช่อชงโค ลงในสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ ควรบอกแหล่งที่มาของบทเพลง 
โดยการเขียนเรียงล าดับจาก ชื่อเพลง : ช่อชงโค, เนื้อร้อง : ด ารงศักดิ์ บุญสู่, ท านอง : เอ้ือ สุนทรสนาน, ศิลปิน : 
วินัย จุลละบุษปะ ให้ถูกต้องตามล าดับ พร้อมทั้งตรวจสอบค าถูกค าผิดก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่   
 4) ควรจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อว่า “ความเป็นบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น  
เพ่ือใช้ในการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิต ศิลปวัฒนธรรม คุณค่าของกรุงธนบุรี คุณูปการของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ความมีจิตอาสา เป็นต้น ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียน น่าจะมีประโยชน์
มากกว่าการท ากิจกรรมเป็นครั้งคราว     
 5) ควรมีการทบทวนผลเป็นระยะ ในกิจกรรมบังคับหรือกิจกรรมแนะน า เพ่ือการพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ต่อไป 
 6) ควรจัดท าค่าคุณสมบัติของแบบวัดหรือแบบสอบถามให้ได้ประสิทธิภาพ เพ่ือขอความ
ร่วมมือจากคณะหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์เช่นเดียวกัน โดยวัดอย่าง
เดียวกัน เพ่ือให้ทั้งผู้ตอบหรือผู้ใช้เกิดความคุ้นเคยกับความหมายของอัตลักษณ์ และได้ข้อมูลที่สอดรับกันทั้ง
มหาวิทยาลัย 



๕ 

 

 7) การปรับแบบสอบถามโดยการใช้ Do and Don’t เช่น การท าสิ่งนี้ (Do) คือการมี 
จิตสาธารณะ หรือถ้าท าอีกอย่าง ซึ่งไม่ควรท า (Don’t) คือการไม่มีจิตสาธารณะ เป็นต้น จากบริบทของการ
เป็นนักศึกษาที่นีท้ี่ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาเลือกตอบ  
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา และให้หน่วยงาน รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

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

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  ๑) Smart Students  
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีภารกิจในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต ในด้านทักษะการสื่อสารดี โดยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่ความเป็นเลิศ ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ โดยด าเนินการดังนี้   
  1) การจัดทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) เพ่ือให้ทราบ
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และด าเนินการจัดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับระดับของนักศึกษา 
โดยด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกชั้นปี จัดอบรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  
 2) จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  
 3) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๓  
 4) จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ การท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๔  
 5) จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) 
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์  
 6) อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR และทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษ CEFR ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ – ๔  
 7) จัดโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”  
ในต่างประเทศกับนักศึกษาประเทศเพ่ือนบ้าน อันเป็นการส่งเสริมโอกาส ประสบการณ์ ศาสตร์วิชาต่าง ๆ และ
การใช้ภาษาในการสื่อสารในต่างประเทศ อันเกิดจากการประสานความร่วมมือทางวิชาการและลงนาม
ประสานความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  



๖ 

 

 8) บริการศูนย์สอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International 
Communication) ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการวัดความสามารถภาษาอังกฤษมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ โดยด าเนิน
กิจกรรมตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 2) Smart Teacher 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน การสื่อสารส าหรับการท างาน และในชีวิตประจ าวัน โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์ และให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของ
อาจารย์ประจ า ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่ง โดยจัดโครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 3) Smart University 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีการจัดสถานที่ที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเปิด
ให้บริการ ดังนี้  

 ห้องปฏิบัติการทางภาษาและอเนกประสงค ์(Soundlab and Multi function room) ๑๐๔๖ 
- โปรแกรมออนไลน์ English Discovery 
- โปรแกรมออนไลน์ English Mate 
- ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ BSRU-TEP 
- ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากคอมพิวเตอร์ 
- เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
 ห้องศูนย์เรียนรวมอเนกประสงค์ (Mini theater and Lecture Hall)  
- ชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
- เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑๑๔๔   
- โปรแกรมออนไลน์ English Discovery 
- โปรแกรมออนไลน์ English Mate 
- ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ BSRU-TEP 
- ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากคอมพิวเตอร์ 
- เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
 ห้อง ๑๐๔๑, ๑๐๔๓, ๑๐๘๑   
- เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 

      

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านงบประมาณ และสถานที่ 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีภารกิจในการด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 



๗ 

 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามรอบปีงบประมาณ ซึ่งแต่ละปีงบประมาณ              
ไม่มีกรอบงบประมาณที่แน่นอนชัดเจนท าให้ส่งผลต่อการวางแผนการด าเนินงานโครงการต่าง  ๆ และ                  
บางโครงการมีแผนการด าเนินงานที่ค่อนข้างกระชั้นชิดท าให้ส่งผลกระทบ  โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณบางกิจกรรมต้องใช้เวลาในการด าเนินการเรื่องงบประมาณล่วงหน้าหลายสัปดาห์  ซึ่งมีผลต่อ
แผนการด าเนินงานของส านัก  หากได้รับกรอบงบประมาณที่แน่นอนทุกปีงบประมาณ จะท าให้การด าเนินงาน
ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2.2 ด้านนักศึกษา 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนต้องด าเนินกิจกรรม  เพ่ือยกระดับ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษายังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร และยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของภาษาอังกฤษ ท าให้การด าเนินงานต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และต้องให้บริการนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมก่อนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตลอดภาคการศึกษา ท าให้มีผลกระทบกับการท างานด้านอ่ืน ๆ 
 2.3 ด้านงบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์สื่อโสต    
 1) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีภารกิจในการด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเฉพาะกิจกรรมการอบรม ฝึกปฏิบัติด้านภาษา ที่มีความจ าเป็นในการใช้
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาย VGA สายเสียง และไมโครโฟน จ านวนมาก ท าให้ความพร้อมด้านอุปกรณ์ยังไม่ดี
เท่าท่ีควร เนื่องจากต้องยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่น 
 2) จัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการที่ต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ชัดเจนทุกปีงบประมาณ เช่น โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ 
CEFR โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
และความเข้าใจตรงกันของทุกหน่วยงาน 
 3) จัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา สืบเนื่องจาก
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ต้องจัดกิจกรรมการอบรม ฝึกปฏิบัติด้านภาษา ที่มีความจ าเป็น 
ในการใช้คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑๐๔๖ มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน  
ไม่พร้อมส าหรับการใช้งาน และไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ท าให้มีผลกระทบส าหรับการด าเนินงานการจัด
โครงการต่าง ๆ   
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) หลักสูตรในคณะต่าง ๆ ควรร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการและหาวิธีการให้นักศึกษา
ข้าร่วมโครงการและกิจกรรม เพ่ือการพิจารณาทักษะความสามารถในการใช้ภาษา และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 2) ควรจัดสรรงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษาในการจัดโครงการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา 
 3) ควรก าหนดเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาในเรื่องของทักษะทางภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษาในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 
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มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และให้หน่วยงาน 
รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่
เห็นสมควรต่อไป 

4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

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

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
1) ข่าวเผยแพร่  

1.1) Facebook fanpage : BSRU News จ านวน ๑,๐๐๙ ข่าว (online) 
1.2) BSRU News รายสัปดาห์ (Online)  
1.3) จัดท า BSRU Bulletin รายเดือน (online) และจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ 

ในวาระโอกาสส าคัญ เช่น งานวันพิราลัย งานรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษียณอายุราชการ เป็นต้น 
๒) จัดท าของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

2.1) เทศกาลปีใหม่ ได้แก่ ปฏิทิน การ์ดอวยพร ปากกา  ผ้าขนหนู 
2.2) วันสถาปนาเจ้าพ่อ เสื้อโปโล สมุดโน้ต ถุงผ้า พัดสปริง 

๓) การออกแบบ / งานกราฟิคดีไซน์ สื่อประเภทต่างๆ  
3.1) งานออกแบบ กราฟฟิคดีไซน์ ของที่ระลึก 
3.2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
3.3) นามบัตรของบุคลากร  
3.4) แผนที่  
3.5) แผ่นพับ ในวาระโอกาสส าคัญ เช่น งานวันพิราลัย การตรวจเยี่ยม 
3.6) หน้าแฟ้มเอกสาร การประชุมสัมมนา 
3.7) ออกแบบกระเป๋าที่ระลึก ๕ แบบ 

๔) การออกแบบ / งานกราฟิคดีไซน์  สื่อประเภทต่างๆ (ต่อ) 
4.1) logo  ๓ แบบ 
4.2) ป้ายมอบทุน สมาคมศิษย์เก่า ๒ ป้าย 
4.3) ป้ายไวนิล  งานเดินวิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 

๕) วีดีทัศน์ กิจกรรมส าคัญ /การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
5.1) แนะน ามหาวิทยาลัย ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๖ นาที เสียงภาษาอังกฤษ ข้อความ

ภาษาจีน, ๖ นาที เสียงภาษาไทย ข้อความภาษาอังกฤษ และ ๑ นาที ไม่มีเสียงบรรยาย 
5.2) งานเกษียณอายุราชการ 
5.3) งานของ ศ.ดร.สายหยุด 
5.4) งานสารคดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ 
5.5) งานรับปริญญา (บัณฑิตอยากบอก ๓ รายการ) 
5.6) ประสานงานการผลิตรายการเดินหน้าประเทศไทย ออกอากาศทุกสถานี 
5.7) ประสานงานการบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร ทาง ทท.บ.๕ 
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5.8) สื่อการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ เรื่อง 
5.9) สรุปภาพกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายของท่านองคมนตรี 
5.10) สรุปภาพกิจกรรม สานสายใยฯ 

๖) การผลิตป้ายนิเทศสิ่งพิมพ์-ไวนิล / ออนไลน์หรือแบนเนอร์ จ านวน ๕๑๙ ป้าย 
6.1) ข่าว /ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒๙๓ แบนเนอร ์
6.2) แสดงความยินดี จ านวน ๑๒๗ แบนเนอร ์
6.3) แสดงความเสียใจ จ านวน ๔๒ แบนเนอร ์
6.4) ประกาศท่ัวไป /งานอื่น ๆ จ านวน ๕๗ แบนเนอร์ 

๗) การด าเนินงาน การเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สู่สื่อสาธารณะภายนอก
จ านวน ๘๓๕ ข่าว (สื่อ online ๔๗๑ ข่าว , สื่อสิ่งพิมพ์ ๓๐ ข่าว , สื่อโทรทัศน์ ๓๔ ข่าว และสื่อวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๓๐๒ ข่าว) ดังนี้ 

7.1) ข่าวกอสสิบ (สื่อออนไลน์ ๑๒ ข่าว) 
7.2) ข่าวการศึกษา (สื่อออนไลน์ ๑๖ ข่าว) 
7.3) ข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์ (สิ่งพิมพ์ ๑๑ ข่าว , ออนไลน์ ๒๒๒ ข่าว) 
7.4) ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ๗๗ ข่าว 
7.5) ปฏิทินกิจกรรม (สื่อออนไลน์ ๖ ข่าว) 
7.6) ปฏิทินข่าว (สื่อสิ่งพิมพ์ ๕ ข่าว , สื่อออนไลน์ ๒๔ ข่าว) 
7.7) ภาพข่าว สื่อออนไลน์ ๔๑ ข่าว 
7.8) สกู๊ปข่าว (สื่อสิ่งพิมพ์ ๑๓ ข่าว , สื่อออนไลน์ ๗๔ ข่าว) 

8) สื่อเสียงตามสาย 
8.1) เปิดสื่อเสียงตามสาย เปิดเพลงประจ ามหาวิทยาลัย ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 

ช่วงเวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
8.2) ประกาศสื่อเสียง ในวาระโอกาสส าคัญ และเฉพาะกิจ 

๙) Operator การรับ – โอน โทรศัพท์ จากภายนอก – ภายในมหาวิทยาลัย 
๑๐) การประกาศ รับ-แจ้ง ของหาย 
๑๑) การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร  

11.1) ให้บริการโดยตรง แก่ผู้รับบริการ ที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์ของส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
11.2) ให้บริการ ผ่านโทรศัพท์เบอร์กลางของมหาวิทยาลัย 
11.3) ให้บริการ ผ่านสื่อออนไลน์ Fanpage Facebooks 

๑๒) การแก้ข่าว แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิด 
12.1) การเขียนข่าวแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านสื่อประเภทต่างๆ 
12.2) การตอบค าถาม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  

13) การแถลงข่าว เพ่ือประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
     

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 งบประมาณ สถานที่ และครุภัณฑ์ 
 1) ค่าวัสดุ หมึกสีส าหรับเครื่องพริ้นเตอร์ราคาแพง ชุดละประมาณเจ็ดหมื่นบาท  
เพ่ือใช้ส าหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การออกแบบสื่อแต่ละงาน มีการพิมพ์ซ้ าออกมาตรวจแก้ไข พิมพ์
ใหม่หลายครั้ง แต่งบประมาณที่ได้รับจะมีเฉพาะงบประมาณการพิมพ์จริงที่โรงพิมพ์เท่านั้น 
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 2) ครุภัณฑ์ที่ใช้เป็นพ้ืนที่จัดเก็บสารสนเทศ ข่าวสาร ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เต็มแล้ว จึงได้บันทึกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีจ านวนมากและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นตลอด ท าให้ระบบท างานล่าช้า ไม่คล่องตัว มีอาการติดขัดในระหว่างการท างาน ปัจจุบันแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า โดยลบ-เลือกภาพที่ส าคัญ และฝากท่ีระบบคลาวด์ ซึ่งไม่เสถียรและมีโอกาสสูญหาย 
 3) เครื่องส าเนาเอกสารช ารุด ไม่มีเงินค่าซ่อม อะไหล่ราคาแพง 
 4) ห้องประชุม มีซากปรักหักพังจากการท าลายของปลวก และพ้ืนที่บริเวณด้านหน้า
ของส านักงาน มีร่องรอยจากการท าลายของปลวกจ านวนมาก 
 2.2 ด้านบุคลากร 
 1) บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันมีภาระงานจ านวนมาก ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน
การณ์ขณะนี้แก้ปัญหาโดยให้นักศึกษาในรายวิชาของผู้บริหาร มาช่วยท างาน ซึ่งเป็นแรงงานที่ไม่แน่นอน และให้
บุคลากรที่มีอยู่ช่วยกันท างานล่วงเวลาเพ่ิมขึ้น ทางส านักจึงต้องการบุคลากร จ านวน ๒ ต าแหน่ง (ทดแทนการ
ลาออก ๑ ต าแหน่ง และขอเพ่ิม ๑ ต าแหน่ง) และหรือค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาเพ่ิมขึ้น , งบประมาณ เพ่ือจ้าง
นักศึกษาช่วยงาน 
 2.3 ด้านข้อมูล ส าหรับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเขียนข่าว 

1) ข้อมูลที่ได้รับมาผลิตสื่อไม่ชัดเจน การตรวจสอบข้อความในสื่อที่เป็นเรื่องของ
ศาสตร์เฉพาะด้าน 

2) ส านักประชาสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถถ่ายภาพท าข่าว และติดตามข้อมูล เหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ครบถ้วนทุกเรื่อง หรือทุกกิจกรรม 
เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
 2.4 ด้านการจัดการ 
  1) ระบบสื่อเสียงตามสาย เป็นเทคโนโลยีแบบไร้สาย เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
และสอดคล้องกับงบประมาณ บางครั้งอาจมีสัญญาณถูกรบกวนได้ง่าย 
  2) ระบบ Operator การรับ – โอน โทรศัพท์ ไม่มีความเสถียร บางครั้งการรับ –โอนสาย 
จากภายนอก ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถโอนได้ทุกครั้ง หรือไม่สามารถติดต่อผู้รับสายได้ 
  3) การรับ-แจ้ง ของหาย มีของตกค้างอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น กระเป๋าสตางค์  
พวงกุญแจ ปัจจุบัน แก้ปัญหาโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ ถ้ามีที่อยู่ติดต่อได้ 
  4) ไม่มีงบประมาณ ส าหรับการแข่งขันด้านเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย  
ผ่านสื่อออนไลน์ 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ผลงานของคณาจารย์หรือนักศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แกผู่้ปกครองและนักศึกษาในการสมัครเข้าเรียน  
 2) ควรลดสื่อสิ่งพิมพ์ลง และจัดท าเท่าที่จ าเป็น โดยเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ทางสื่อ
ออนไลน์แทน เพื่อเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณ หรือน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่า
มากที่สุด 
 3) ควรวางแผนและประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานภายในล่วงหน้าในการประชุม 
เพ่ือขอข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม  
 4) ควรจดบันทึกสถิติการได้รับข่าวสารจากเครือข่ายหน่วยงานภายใน เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ในการหาวิธีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่ไม่ส่งข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
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มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และให้หน่วยงาน  
รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร
ต่อไป 

4.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี โดยหน่วยงานได้น าเสนอ
แนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
1) สถิติการด าเนินงาน 
งานบริหารงานทั่วไป 

 
งานเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสวัสดิการ 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) งานสนับสนุน/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ 

2.1) จัดเตรียมงานกิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 

2.2) ปฏิบัติหน้าที่เตรียมงานต้อนรับองคมนตรี วันอังคารที่ 30 ตุลาคม-วันพุธที่ 
31 ตุลาคม พ.ศ.2561 

2.3) การประชุมเพ่ือประกาศเจตจ านงสุจริต องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต  
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

2.4) ประสานงานมุทิตาจิต 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ปูชนีย
บุคคลด้านการพัฒนาการศึกษาไทย วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 

3) ผลด าเนินงานด้านงานบริหารงานทั่วไป   
3.1) ด าเนินการควบคุมทะเบียนรับ - ส่งเอกสาร ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นอย่างดี

และทันเวลา มีแฟ้มการจัดเก็บที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ใช้ระบบ e-Document วิเคราะห์ แยกแยะ
เอกสาร จัดล าดับความส าคัญ และแจกจ่ายให้บุคลากรที่รับผิดชอบตามภารกิจ ตรวจสอบเอกสารก่อน
ด าเนินการส่ง และน าเสนอเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณก าหนด 

3.2) การตรวจสอบความถูกต้องของการน าส่งเอกสารถึงคณะ/หน่วยงาน และ
บุคลากรได้ทันเวลาที่ก าหนด 

3.3) การจัดท าหนังสือราชการ และการผลิตเอกสารรวมทั้งการจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบเนื้อหาตามหลักไวยากรณ์ และการใช้ภาษา 
รูปแบบการจัดพิมพ์ ตรวจทานความถูกต้องของเอกสารก่อนน าเสนอต่อผู้บริหาร หรือเวียนส่งออกพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

4) ผลด าเนินงานด้านงานการเงิน  
4.1) ด าเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก

งบประมาณ ได้ถูกต้องเป็นอย่างดี ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเบิกจ่าย
ได้ทันเวลาตามแผนการเบิกจ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัย    
   4.2) ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง เงินบ าเหน็จบ านาญ และเงินสวัสดิการ 
ถูกต้อง และทันเวลาตามปฏิทินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิยาลัย และก าหนดวันจ่ายเงินบ านาญและ
เงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 
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   4.3) ด าเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการยืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตรวจสอบและแจ้งเตือนเงินยืมค้างช าระของทุกส่วนงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย 
และประกาศมหาวิทยาลัย  
   4.4) จัดท ารายงานทางการเงินมีการตรวจสอบ ตรวจทาน ปรับปรุง และติดตามผล 
ได้ถูกต้องเป็นอย่างด ี

5) ผลด าเนินงานด้านงานบัญชี 
5.1) ด าเนินการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเงินนอกงบประมาณประจ าเดือน ลงแบบ 

บช.๑๑ ในระบบ GFMIS ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขเงินนอกงบประมาณจากงบทดลองประจ าเดือนจากระบบ 
ERP ให้ถูกต้องตามบัญชีแยกประเภท รวบรวมข้อมูลจากบัญชีแยกประเภทระบบ ERP จัดกลุ่มตามบัญชีแยก
ประเภทในระบบ GFMIS ตรวจทานความถูกต้อง น าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ดังกล่าวบันทึกใน แบบ บช.๑๑ 
ตามรูปแบบกรมบัญชีกลาง  

   5.2) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และจัดท ารายงานการเงินและข้อมูลทางการบัญชี 
จากบัญชีแยกประเภท คู่กับเอกสารการบันทึกบัญชี ต้องมีความถูกต้องครบถ้วน จัดท างบทดลองประจ าเดือน 
งบแสดง ฐานะทางการเงินประจ าเดือน งบรายได้ - ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนในระบบ ERP 

   5.3) ตรวจสอบข้อมูลงบทดลองจากระบบ GFMIS ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน  
ไม่มีบัญชีพัก จัดท ารายงานงบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน จากระบบ GFMIS จัดส่งรายงานการเงินให้กับ
ส านักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

   5.4) ตรวจสอบน าข้อมูลบัญชีหน่วยงานย่อยเข้าระบบบัญชีมหาวิทยาลัย รายงาน
โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัย น าข้อมูลที่ถูกต้องของแต่ละโครงการน าบันทึกบัญชี
เข้าระบบ ERP 
   5.5) ตรวจสอบงบทดลองระบบ GFMIS และ ERP และด าเนินการปรับปรุงบัญชีทุก
รายการที่ตรวจสอบพบจากระบบ GFMIS และ ERP  
 6) ผลด าเนินงานด้านงานพัสดุ  
   6.1) ให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการและ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย  
   6.2) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกิดประโยชน์และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
   6.3) ด าเนินการจัดท า ตรวจสอบ เกี่ยวกับสัญญาและหลักประกันสัญญา ได้แก่  
แจ้งผู้ชนะให้มาจัดท าสัญญา ขอข้อมูลหลัก และประสานงานจัดท าประกันสัญญา จัดท าสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง 
และสัญญาเช่า กรอกข้อมูลสัญญา และหลักประกันเข้าระบบ E-GP และ ระบบ ERP ด าเนินการจัดส่งส าเนา
สัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   6.4) ด าเนินการจัดท า ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและจัดท าข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารเพ่ือขออนุมัติเบิกเงิน ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
โดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไปวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 7) ผลการด าเนินงานด้านงานบริหารรายได้และสิทธิประโยชน์ 
   7.1) ตรวจสอบและจัดท าสัญญาการใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดเก็บค่า
เช่าพ้ืนที่และน าส่งรายได้ 
   7.2) จัดเก็บข้อมูลท าแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย เงินรายได้จากการ
บริการตามภารกิจ รวมถึงรายงานการใช้รับจ่ายจริงเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการใช้งบประมาณ 
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   7.3) ด าเนินการควบคุม ตรวจสอบ บุคคลภายนอกที่ เข้ามาใช้ พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   7.4) เร่งรัดการช าระหนี้ค่าน้ าค่าไฟ และค่าเช่า รวมถึงการติดตามทวงถาม 
 8) เพ่ิมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและสนับสนุน 
สิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9) การปรับแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 10) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

11) การจัดท าระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้บุคคล
ทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับราชการในต าแหน่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลา  
ในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและยังเป็นการตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาให้องค์กรได้น าเทคโนโลยี  
มาใช้ในการบริหารงาน 

12) การจัดท าสัญญาจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งมีสาระส าคัญคือ การท าสัญญาจ้างใหม่โดยมีอายุสัญญาจ้างถึงปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

13) การให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก และสนับสนุนอาจารย์ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการทุกระดับ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ มีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๙๗ ราย และเมื่อคิดรวมกับจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 
๔๗.๖ ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

14) การจัดท ากรอบอัตราก าลังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ จ านวนทั้งสิ้น ๒๔ หน่วยงาน 

15) การด าเนินการทางวินัยกับบุคลากร จ านวน ๑ ราย การด าเนินการทางความรับผิด
ทางละเมิด จ านวน ๑ ราย และการด าเนินคดีทางอาญากับบุคคลภายนอก ๒๐ ราย 

16) การจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อให้แก่บุคลากร จ านวน ๕ ราย  
17) การจัดท าสัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากร ๑๐ จ านวน  
18) การริเริ่มจัดท าระบบการแสกนลายนิ้วมือออนไลน์ในการเข้าและออกปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน 
19) โครงการ 

19.1) โครงการ “อบรมเสริมสร้างความเข้าใจระบบงานสารบรรณ”วันพุธที่ 27 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

19.2) โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 
(Colorful Party Theme) วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  

 19.3) โครงการวันคล้ายถึงแก่พิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562 

19.4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนส าหรับ
เพ่ือให้บุคลากรและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรืองานวิจัย ตลอดจนถึงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
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19.5) โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการปลูกจิตส านึกและสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

19.6) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ
สถาบัน ด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ จากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับสถาบัน มีคะแนนผลการประเมิน ๔.๒๙ อยู่ในระดับดี 

19.7) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๔๐ คน จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ได้รับความพึงพอใจ
ภาพรวม ๔.๓๕ อยู่ในระดับมาก 

19.8) โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการใช้ระบบ ITAS” วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๑๔๐ คน จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ได้รับความพึงพอใจภาพรวม ๔.๑๐ อยู่ในระดับมาก  

19.9) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ได้รับความพึงพอใจภาพรวม ๔.๖๗ อยู่ในระดับมาก 

19.10) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากษ์แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่  ๒ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๒๐ คน จากการประเมินความพึงพอใจ
ต่อโครงการ ได้รับความพึงพอใจภาพรวม ๔.๓๔ อยู่ในระดับมาก 

19.11) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดท าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
สนับสนุน” วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน 

19.12) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดท าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
สนับสนุน ครั้งที่ ๒” วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๖ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ได้รับความ
พึงพอใจภาพรวม ๔.๓๒ อยู่ในระดับมาก 
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  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 1) งบประมาณในการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
มีไม่เพียงพอ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องต่อการ
ด าเนินงานรวมถึงงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
 2) งบประมาณในการด าเนินงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่เพียงพอ 
สาเหตุเกิดจากการที่อาจารย์ได้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมากกว่าจ านวนที่คาดการณ์ไว้ จึงส่ งผลให้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 3) งบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร  สถานที่
ในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและควรมีการจัดสรรพ้ืนที่ให้สามารถนั่งรวมกันได้เพ่ือง่าย
และสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 4) สถานที่ในการปฏิบัติงานค่อนข้างมีความคับแคบ 
 5) พ้ืนที่จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 2.2 ด้านบุคลากร 
  บุคลากรมีไม่เพียงพอต้องรับภาระงานหลายด้าน ท าให้งานขาดประสิทธิภาพ และ
การให้บริการล่าช้า ควรมีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
 2.3 ด้านการจัดการ 
  1) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
  2) ไม่ได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีหรือวัสดุคงเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
  3) เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยยังขาดความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับระเบียบและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4) บุคลากรในหน่วยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ยังขาดความรู้ความช านาญ 
ในการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน หรือหน่วยงานมอบหมายหน้าที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ 
  5) ควรมีการสั่งงานการมอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชา 
  6) การติดตามข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษามีความล่าช้ากว่าก าหนด 
  7) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะใน website ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
ให้ไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการประเมิน ITA 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ควรบริหารกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยกองนโยบายและแผนต้องเน้น 
การบริหารกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการตรวจสอบกลยุทธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่อย่างไร และเมื่อมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องแล้ว จึงจัดสรรงบประมาณไปให้ด าเนินการ
จัดท าโครงการต่าง ๆ และติดตามผลการจัดโครงการว่าบรรลุตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์นั้นได้หรือไม่  
โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ท าการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างเข้มงวด ถ้าไม่ได้บรรลุตามตัวชี้วัดควรมีการ
ทักท้วง เพ่ือให้ได้ผลที่แท้จริงและเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 2) ควรจัดท างานวิจัย R to R (Routine to Research) ให้เข้มข้นและได้ประโยชน์ 
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือการพัฒนางานประจ าให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
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 3) ควรหาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
ด้วยแนวคิด Kaizen หรือการท า KM เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เป็นต้น 
 4) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แกบุ่คลากรสายสนับสนุน 
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี และให้หน่วยงาน รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

4.6 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยงานได้
น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
1) โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุด

โครงการวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาข้อ เสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 

3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัย 
ที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  

4) โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุด
โครงการวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะท่ี 2 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 

6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน 
โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของ
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

7) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือการจด
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์” 
9) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณนี้มีการพัฒนา

ส่วนของสารสนเทศด้านบทความวิจัย เพ่ือตอบสนองงานด้านการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการพัฒนานักวิจัย 
ในด้านวิชาการนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพทางวิชาการของบทความ และรองรับ
การวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกกลุ่มของงานวิจัยมากขึ้น อีกทั้งยังให้ข้อมูลด้านงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน  
การจัดท าผลงานด้านบทความวิจัย นอกจากนี้ยังออกแบบให้สอดรับกับการท างานร่วมกันกับการบริหารจัดการ
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ทุนวิจัยมากขึ้น เพ่ือคอยสนับสนุนการท างาน การติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยที่มีความหลากหลาย  
และปริมาณของสารสนเทศท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

10) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารบุคลากรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่มีปัจจัยภายนอกด้านการบริหารจัดการทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลง หลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน โดยมีการปรับกรอบอัตราก าลังให้มีเจ้าหน้าที่ในส่วนของการดูแลงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมมาก
ขึ้น รวมถึงการรองรับการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

11) โครงการการจัดท าวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ านวน ๒ เล่ม คือ วารสารปีที่ ๓ ฉบับที ่๒ และฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 1 

12) โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ภายนอก 
รอบที่ 1 อบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนส าหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 2/2562” 

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
จ านวนผู้เข้าอบรม 2 คน 

รอบที่ 2 อบรม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคนหลักสูตรพื้นฐาน Basic 
Course”  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
14 คน  

รอบท่ี 3 อบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 36 คน 
          ภายใน 
 รอบท่ี 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ชั้น 15 อาคาร 6 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 120 ท่าน  
  รอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน  2562 ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ชั้น 15 อาคาร 6 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 120 ท่าน  

 โครงการการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
o การสร้างความร่วมมือด้านวารสาร และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- การสร้างความร่วมมือด้านการประชุมวิจัยระดับชาติโดยการเป็นเจ้าภาพร่วม  

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562 
  ซึ่งจากโครงการที่กล่าวไว้ข้างต้นสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินโครงการครบตามกระบวนการ
ตั้งแต่การจัดโครงการเพ่ือให้ข้อมูลด้านความต้องการ ปัญหา หรือผลกระทบในด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย ล าดับถัดมาคือการจัดโครงการโดยเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะชุดโครงการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และโครงการ 
เพ่ือพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

     

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านงบประมาณ สถานที่ 
 1) เนื่องจากรูปแบบที่มีความหลากหลายของการบริหารจัดการทุนสนับสนุนการวิจัย  
จึงท าให้บริหารงบประมาณสนับสนุนค่อนข้างล าบาก อีกทั้งการติดตามการใช้งบประมาณในส่วนของกองทุน 
เป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน การปรับระบบสารสนเทศเพ่ือให้รองรับการติดตามการใช้งบประมาณเป็นเรื่องยาก 
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 2) สถานที่ตั้งของสถาบันวิจัยมีขนาดเล็กเกินไป ไม่รองรับส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งยังรวมถึง
หน่วยงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 2.2 ด้านการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กรณีที่อาจารย์
ในมหาวิทยาลัยไปท าสัญญาหรือด าเนินโครงการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานภายนอก 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการพัฒนา
งานด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
 2) ควรเปลี่ยนตัวชี้วัดบางตัว เช่น จ านวนงานวิจัย ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนที่ลดลงเนื่องจาก
อาจารย์รวมกลุ่มกันท าโครงการใหญ่มากขึ้น เป็นต้น จึงท าให้มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย แต่คุณภาพ
ของงานวิจัยและประสิทธิภาพของผลงานเพ่ิมมากขึ้น 
 3) ลักษณะของการสนับสนุนทุนวิจัยภายในควรมีการปรับเปลี่ยนให้รองรับลักษณะของ
การให้ทุนของแหล่งทุนอื่น ๆ ของประเทศ 
 4) ควรผลักดันให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ เกิด
กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือค้นหาโมเดลธุรกิจที่ท าซ้ าได้และเติบโต 
แบบก้าวกระโดด (Startup) ในกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร หรือร่วมกับชุมชน 
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และให้หน่วยงาน รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  5.1 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 26 กันยายน พ.ศ. 2562 สรุปได้
ว่าแบบสอบถามชุดที่ 1 มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 404 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 แบบสอบถามชุดที่ 2 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 9,631 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 แบบสอบถามชุดที่ 3 จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 223 คน คิดเป็นร้อยละ 40.18 แบบสอบถามชุดที่ 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 83 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.00 และแบบสอบถามชุดที่ 5 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 268 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
 

  แบบสอบถามชุดที่ 1 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และชุดที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/
โรงเรียน ครั้งต่อไปควรจ าแนกองค์ประกอบของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินอย่างละเอียดโดยระบุว่า กลุ่มผู้
ประเมินจากสังกัดหน่วยงานใด ตอบแบบสอบถามจ านวนกี่คน คิดเป็นร้อยละเท่าใด เพ่ือการติดตามผล  
ได้ครบทุกกลุ่ม 
 



๒๐ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลความคืบหน้าของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 11/2562  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2562 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

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


