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๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 13/2562 
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑4 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

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

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

 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 

  3.1 การตัดผลการประเมินส่วนที ่4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4.3 ด้านการให้บริการของหน่วยงาน 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สืบเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562  
ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบผลประเมินส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4.3 การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของ
คณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้านการให้บริการของ
หน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 ทุกด้าน 
 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  ให้ตัดผลการประเมินส่วนที่ 4.3 การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ 
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ในด้านการให้บริการของหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ 5 ทุกด้านออก  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตัดผลการประเมินส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4.3 ด้านการให้บริการของหน่วยงาน 
 

  3.2 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สืบเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา (ร่าง) การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  
ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 



๓ 

 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  1) หน้าปก ควรปรับค าว่า “ของ” ให้ลงมาอยู่หน้าค าว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  2) บทสรุปย่อหน้า ช ข้อ 2. ให้ปรับข้อความเป็น “ระดับหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ส าคัญจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาส   (๒) การเกิดอัคคีภัยจาก
ไฟฟ้าลัดวงจรภายในหน่วยงาน  และ  (๓) การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน  
โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้จัดการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้  แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานจะต้องมีการก ากับ
ดูแลและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง” และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้ตัดข้อ 2. และข้อ 5. ออก  
  3) บทสรุปย่อหน้า ฎ ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ข้อ 1) ให้ปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมเกณฑ์คัดเลือกสูตรความเป็นเลิศ
ให้ตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม/ตลาดแรงงาน/นโยบายของชาติ ” 

และข้อ 3) ให้ปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 

TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง  รวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน  และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการของนายจ้างต่อไป”  
  4) หน้า 188 และ 189 ให้ตัดข้อ 1) พร้อมรูปตารางออกท้ัง 4 ตาราง 
  5) ใน Power Point ตั้งแต่หน้า 47  – 51 ให้ท าเป็นข้อมูลสรุปเนื้อหา  (3 หน้า) และ 
ใส่ความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ต่อท้าย คือ ผลงานของ
มหาวิทยาลัยและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ อยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ มีสิ่งที่ควรพัฒนา เช่น 

การร่วมกันพิจารณาแก้ไขตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย  (5 ตัวชี้วัด) การเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามกฎหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการของหลักสูตร  การวางแผนตัดอัตราก าลังทั้ง 
สายผู้สอนและสายสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งระบบ ส่งเสริมการวิจัยเป็นทีมและการวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ประเมินบัณฑิตที่มีผลการ
ประเมินลดลง รวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น   
  6) บทที่ 4 ส่วนที่ 1 ให้ตรวจสอบค าอธิบายในแผนภูมิใหม่ให้ถูกต้อง และปรับหมายเหตุใต้
ตารางหน้า 19 ใหม ่
  7) บทที่ 4 ส่วนที่ 2 ให้ตรวจสอบตัวเลขงบประมาณใหม่ทั้งหมด และในตารางให้ย้ายค าว่า 

“บาท” ไปอยู่หลังปีงบประมาณบนหัวในตารางเป็น “(บาท)” ค าว่า “บาท” หลังตัวเลขให้ตัดออก  
  8) บทที ่4 ส่วนที่ 4 ให้เพ่ิม “/ส านักงาน” ต่อท้าย /โรงเรียน ทั้งหมด 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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  3.3 การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Power Point) 
 

สรุปเรื่อง 
 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 
6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 6 การด าเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าข้อมูล 
การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Power Point) พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
 

  1) หน้า 10 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) ข้อ 4) ให้ปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย
เป็นทีมและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการท าวิจัย เช่น ทักษะการท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้มีการท าวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น” และ 
ข้อ 6) ให้ปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรประเมินผลผลิต (Output) ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) หน้า 11 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ปรับแก้ไข
ตารางใหม ่
  3) หน้า 17 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบบการบริหารความเสี่ยง ให้ปรับแก้ข้อความใหม่เป็น 
“(1) ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ชุด คือ คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินงานส่วนกลาง คณะกรรมการด าเนินงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน/ส านักงาน  
ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และหัวหน้า
ส านักงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน เป็นกรรมการ ด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของอธิการบดีและ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
  4) หน้า 18 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) ระบบการควบคุมภายใน ให้ปรับแก้ไข ดังนี้  
  “- การด าเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ     
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  - ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในสภามหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  - หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานระบบการควบคุมภายในว่าเหมาะสมและเป็นไปตาม 
ที่รายงานหรือไม่  
  - มหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการด าเนินงานให้แก่กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ” 
  5) หน้า 19 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) สรุป ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
  - แก้ไขข้อ ๑) ระดับมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ จ านวน ๗ เรื่อง 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น (๒) สัดส่วน
ของผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  
มีวงเงินที่ได้รับจัดสรรลดลง (๓) การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมายอาจจะยัง 
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ชุมชนและไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น   
  - แก้ไขข้อ 2) ระดับหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญจ านวน 3 เรื่อง (๑)  
การจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด (๒) ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ (3) ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
  โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้จัดการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตามบางความ
เสี่ยงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6) หน้า 20 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
  - แก้ไขข้อ 1) ขอชื่นชมหน่วยงานที่มีการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่ดีและสามารถจัดท าและจัดส่งรายงานได้ตามก าหนด แม้จะเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนจากการใช้
กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมาเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
ที่กระทรวงการคลังก าหนด เช่น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และโรงเรียนสาธิต เป็นต้น 

-  ให้ตัดข้อ 2 ออก 
- แก้ไขข้อ 3) มหาวิทยาลัยควรทบทวนแนวทางหรือคู่มือการด าเนินงานการควบคุมภายใน

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติแต่ละหน่วยงานสามารถน าไปด าเนินงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

7) หน้า 21 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

- แก้ไขข้อ 4) ผู้บริหารทุกระดับควรสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยเป็นผู้น าในการด าเนินการและส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 

- ให้ตัดข้อ 5 ออก 
- แก้ไขข้อ 6) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยในเรื่องการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เช่น การแยกความเสี่ยงออกจากปัญหา
ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่ดี เป็นต้น 
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- แก้ไขข้อ 7) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและ 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

8) หน้า 35 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ
ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

- แก้ไขข้อ ๑) ขอจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 
และเพ่ือให้มีจ านวนคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิต และขออัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือให้
การสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แก้ไขข้อ ๒) จัดสรรงบประมาณ ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์  
สื่อการเรียนการสอนเพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- แก้ไขข้อ ๓) มาตรการในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ 

9) หน้า 39 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

- แก้ไขข้อ ๑) การจัดสรรงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายการเปิด – ปิด ภาค
เรียนของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ยังไม่
เพียงพอที่จะด าเนินงานให้เต็มศักยภาพได้ 

- แก้ไขข้อ ๒) ควรพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานและการให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

- แก้ไขข้อ ๓) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหน่วยงานยังไม่เพียงพอ 
- แก้ไขข้อ ๔) ควรจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ และใช้การจัดการด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
10) หน้า 37 ปัญหาที่พบความแตกต่าง ระดับหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
- แก้ไขข้อ ๑) ส านักคอมพิวเตอร์พบปัญหาอาจารย์ให้ความสนใจพัฒนาบทเรียนออนไลน์

ค่อนข้างน้อย 
- แก้ไขข้อ ๒) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนพบปัญหานักศึกษายังไม่ให้ความร่วมมือ 

และเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่าท่ีควร 
11) หน้า 38 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
- แก้ไขข้อ 1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกหลักสูตรความเป็นเลิศ โดย

พิจารณาประเด็นการตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม/ตลาดแรงงาน/
นโยบายของชาติในปัจจุบันและอนาคตด้วย  

- แก้ไขข้อ 2) ควรวิเคราะห์ผลในระยะยาวหากมีการขออัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ 
เพราะในอนาคตจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะลดลงทั้งประเทศ อาจท าให้มีสัดส่วนของอาจารย์   
เกินภาระงาน หากสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในมหาวิทยาลัย เช่น ผู้ที่มีคุณวุฒิในสาขาเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน จากต่างคณะ/หลักสูตรร่วมสอนด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตราก าลัง
ให้แก่คณะและหลักสูตรตามความจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แก้ไขข้อ 3) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้าง
เป็นผู้ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง รวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตามความต้องการของ
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ตลาดแรงงาน และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง
ต่อไป  

- แก้ไขข้อ 4) ควรเร่งแก้ปัญหาอัตราการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาในหลาย
หลักสูตร 

12) หน้า 39 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ (ต่อ) ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

- แก้ไขข้อ 5) ควรให้หลักสูตรความเป็นเลิศวางแผนการด าเนินงานไปสู่ความเป็นเลิศและ
บรรลุเป้าหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด และควรมี
ระบบการติดตามการด าเนินการพร้อมรับฟังปัญหา และการสื่อสารระหว่างหลักสูตรกับผู้บริหารที่ก ากับดูแล
โดยตรง 

- แก้ไขข้อ ๖) ฝ่ายบริหารควรช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการ
ของหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรขับเคลื่อนงานวิชาการได้อย่างเต็มก าลัง และไม่เสียก าลังใจในการปฏิบัติงาน
วิชาการ 

- แก้ไขข้อ ๗) มหาวิทยาลัยควรเตรียมสร้างหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรที่ท าร่วมกับ 
สถานประกอบการพร้อมทั้งใช้กระบวนการถ่ายทอดที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของ
ประเทศและของโลก และเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้ได้โดยเร็ว 

- แก้ไขข้อ ๘) มหาวิทยาลัยควรสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น โดยบูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชาและบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จัดตั้งใหม่ 

13) หน้า 40 ให้ตัดออก 
14) หน้า 41 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้ตัดข้อ 2) ออก 
15) หน้า 49 สรุปรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
“ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
4.1 ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของผู้ประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.97  

อยู่ในระดับมาก 
4.2 ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยรวม                    

ค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมาก  
4.3 ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 
4.4 ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 1) อธิการบดี ค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ อยู่ในระดับมาก 
 2) ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน/ส านักงาน ค่าเฉลี่ย 4.02 

อยู่ในระดับมาก 
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ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก”  
16) ให้เพ่ิมอีกหนึ่งหน้าเป็นหน้าท้ายสุด ดังนี้ 
“ความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ผลงานของมหาวิทยาลัยและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ อยู่ในระดับดี เป็นที่

น่าพอใจ มีสิ่งที่ควรพัฒนา เช่น การร่วมกันพิจารณาแก้ไขตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย  
(5 ตัวชี้วัด) การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็น 
ไปตามกฎหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการของหลักสูตร 
การวางแผนจัดอัตราก าลังทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งระบบ ส่งเสริมการวิจัยเป็นทีม
และการวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้าง
เป็นผู้ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง รวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เป็นต้น” 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Power Point) โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 
 
 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 
   

 

 

 

มติที่ประชุม 
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4.1 ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เสร็จส้ินแล้ว จึงจัดท า
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1๒/๒๕๖2 เมื่อ
วันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1๒/๒๕๖2 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2)  

1) ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย จ่านวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ตัวชี้วัด “ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นพื้นท่ีเป้าหมายมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป” ซึ่งมีผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เป็นบทบาทหน้าท่ีของคณะครุศาสตร์ท่ีน่าศักยภาพของบัณฑิตไปส่งเสริมสนับสนุนโดยเน้นโรงเรียนขนาดเล็ก 
ท่างานร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดรวมท้ังชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณาการงานวิจัยท่ีเป็นไปตาม                   
ความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมีความจ่าเป็นเร่งด่วนอื่นท่ีมหาวิทยาลัยต้องช่วยเหลือ และ                      
ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีตัวช้ีวัดท่ีต่่ากว่าเป้าหมายถึง 4 ตัวช้ีวัด เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและ                    
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อาจมาจากข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน ควรตรวจสอบความถูกต้องและควรระบุ
แหล่งท่ีมาของข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  

2) ควรเพิ่มข้อมูลด้านรางวัล ผลงานทางวิชาการ และส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์ เพื่อส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจในการท่างานทางวิชาการให้กับคณาจารย์ 

3) ตัวช้ีวัดเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อน่าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นพบว่า มีงานวิจัยจ่านวนมาก  
แต่ขาดกระบวนการสังเคราะห์สร้างเป็นนวัตกรรมและน่าไปใช้ จึงควรก่าหนดเป็นแนวนโยบายเชิงกลยุทธ์ว่าให้มี
กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
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4.2 รายงานผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี 2563                                                                                                          
และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปเร่ือง 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันท่ี 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอ าบีช                      
รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตาม
ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งและสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล ในการนี้ 
ฝ่ายเลขานุการได้น าสรุปผลการทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 น าเข้า                     
ท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ ในการประชุม                             
ครั้งท่ี 1/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม 
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โครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ โรงแรมเดอะรเีจนท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จงัหวัดเพชรบรุี 
 

สรุปประเดน็ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ด้านบริหารจัดการ 
(1) ควรด ำเนินกำรขับเคล่ือนนโยบำยตำมแผนท่ีน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง เพื่อให้

เกิดผลตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ โดยก ำหนดหน่วยงำนหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน อำจเป็นกำรท ำงำน
ร่วมกันของหลำยหน่วยงำน ซึ่งจะท ำให้กำรแสวงหำรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น และ
ควรมีคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ค ำแนะน ำแก่ฝ่ำยด ำเนินกำรด้วย 

(2) ควรพัฒนำศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีให้เป็นชุมชนต้นแบบตำมศำสตร์ของพระรำชำ 
เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 ซึ่งจะเป็น
กำรสร้ำงช่ือเสียงให้มหำวิทยำลัยได้  

(3) ควรมีหน่วยงำนจัดกำรเรื่องทรัพย์สินทำงปัญญำจำกงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ  
เพื่อช่วยเหลืออำจำรย์ท่ีท ำวิจัยและนวัตกรรมให้สำมำรถจดสิทธิบัตรได้ 

(4) เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมีแนวโน้มในกำรพึ่งพำตนเองมำกขึ้น จึงควรมีกำรวำงแผนจัดหำ
รำยได้ กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน และทรัพย์สินทำงปัญญำให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในระยะยำว โดยรำยได้อำจมำ
จำกกำรสนับสนุนจำกองค์กรภำยนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัย ซึ่งจะ
สะท้อนถึงคุณค่ำของงำนวิจัยท่ีท ำให้หน่วยงำนได้รับประโยชน์ กำรจัดต้ังศูนย์เฉพำะทำงเพื่อส่งเสริมกำรหำ
รำยได้ให้มหำวิทยำลัย เช่น กำรจัดท ำหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรพิเศษท่ีตอบโจทย์และแก้ไขปัญหำของ
ผู้เรียน กำรจัดอบรมเรื่องกำรจัดเก็บภำษีท่ีดิน เป็นต้น โดยจัดท ำข้อบังคับเพื่อให้ด ำเนินกำรได้อย่ำงคล่องตัว 
ได้แก่ ข้อบังคับกำรจัดต้ังและกำรจัดกำรศึกษำท่ีต่ ำกว่ำปริญญำ เช่น สัมฤทธิบัตร ประกำศนียบัตร                     
เพื่อก ำหนดมำตรฐำน เนื้อหำ หน่วยกิต และกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ และควรจดทะเบียนกับ
กระทรวงกำรคลังตำมระเบียบกรมบัญชีกลำงเพื่อให้สำมำรถรับงำนได้  

(5) กำรเป็น Smart University ควรค ำนึงถึงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำยภำพให้แก่
คณำจำรย์และนักศึกษำ ได้แก่ จัดท ำระบบบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร และ
เครื่องมือให้ใช้ร่วมกันเป็นของส่วนกลำงเพื่อให้เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรบูรณำกำรศำสตร์                  
ท่ีเกี่ยวข้องและประหยัดงบประมำณ กำรจัดระเบียบสถำนท่ีจอดรถ แก้ไขเส้นขำวแดง และท ำทำงเดินให้เป็น
ระเบียบ เป็นต้น  

(6) ควรศึกษำท ำควำมเข้ำใจระบบ Big Data เพื่อให้สำมำรถน ำข้อมูลจำก Big Data ไปใช้
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยได้ เช่น กำรจัดท ำหลักสูตร กำรพัฒนำทักษะผู้เรียน กำรท ำวิจัย 
โดยกำรน ำข้อมูลจำกชุมชนท่ีมหำวิทยำลัยดูแลมำเป็นโจทย์วิจัย  

(7) ควรสร้ำง Green University เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ให้แก่มหำวิทยำลัย โดยเน้นกำรใช้
วัสดุธรรมชำติ มีแท่นชำร์จรถพลังงำนไฟฟ้ำในมหำวิทยำลัย เป็นต้น 
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(8) ควรแก้ไขปัญหำกำรส่ือสำรจำกฝ่ำยบริหำรสู่ประชำคม โดยแสวงหำวิธีกำรส่ือสำรให้
รับทรำบปัญหำของมหำวิทยำลัยและวิกฤตกำรณ์ของวงกำรศึกษำ เช่น ปัญหำผู้เรียนลดลง มหำวิทยำลัย
เอกชนขำยกิจกำรให้จีน เพื่อหำรือกำรแก้ปัญหำในระยะยำว  

(9) ควรพิจำรณำปรับระบบกำรประเมินควำมดีควำมชอบแบบออนไลน์เนื่องจำกท ำให้เกิด 
กำรเปรียบเทียบ 

(10) ควรปรับแก้ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมและกำรศึกษำ และเนื่องจำกเจ้ำหน้ำท่ีสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรมีกำรหมุนเวียนงำน 
เพื่อควำมคล่องตัวในกำรท ำงำน ควรให้บุคลำกรอยู่ภำยใต้สังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และก ำหนด
ภำระงำนให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลำกรสำมำรถท ำผลงำนเพื่อด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นได้ด้วย 

(11) ควรก ำหนดสัดส่วนภำระงำนของอำจำรย์ให้ชัดเจน และให้ควำมส ำคัญกับงำนของ
สำขำวิชำ 

ด้านวิชาการ 
(1) ควรปรับเปล่ียนกระบวนกำรและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็น Active Learning 

คือ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
(2) มหำวิทยำลัยต้องจัดกำรศึกษำภำยใต้กำรศึกษำ 4.0 โดยเน้นเรื่องนวัตกรรม กำรสร้ำง

นวัตกรรมในกำรพัฒนำท้องถิ่น ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้สำมำรถน ำไปใช้
ได้จริง และสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 

(3) นโยบำยของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ สร้ำงโอกำส 
สร้ำงอำชีพ สร้ำงกำรศึกษำให้คนทุกช่วงวัย ได้แก่ Reskill – Upskill ให้กับท้ังชุมชนและคณำจำรย์บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย กำรท ำหลักสูตรระยะส้ัน Non-Degree กำรจัดกำรเรียนกำรสอน Massive Open Online 
Courseware (MOOC) รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำระบบธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank) ต้องน ำไปสู่                  
กำรปฏิบัติ โดยควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยในมหำวิทยำลัย ท้ังผู้บริหำรและคณำจำรย์  

(4) กำรจัดท ำหลักสูตรใหม่ต้องท ำให้นักศึกษำท่ีตกค้ำงส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมดก่อน                 
กำรพัฒนำหลักสูตรควรเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลและตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ เช่น 
หลักสูตรส่งเสริมสุขภำพส ำหรับสังคมผู้สูงอำยุ หลักสูตรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตรปฐมวัยท่ีผลิตครูสอนปฐมวัย              
ท่ีเช่ียวชำญภำษำอังกฤษ หลักสูตรส ำหรับบุคคลวัยท ำงำน หลักสูตรต่อเนื่องจำกอำชีวศึกษำ หลักสูตรสหกิจ
ศึกษำเน้นภำคปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมเช่ียวชำญมำกขึ้น หลักสูตรเอกคู่ท่ีมีอำชีพท่ีสองรองรับ เป็นต้น 

(5) กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำร หรืองำนวิจัยให้มีคุณภำพ  
ต้องค ำนึงถึง “Pain Point” โดยพิจำรณำถึงควำมต้องกำรและปัญหำอุปสรรคของกลุ่มเป้ำหมำย คือ วิชำชีพ 
อุตสำหกรรม และนำยจ้ำง เพื่อท ำให้หลักสูตรเกิดนวัตกรรมใหม่ มีควำมโดดเด่น สร้ำงรำยได้ และสำมำรถ
แก้ไขปัญหำได้ตรงจุด เช่น หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตต้องรู้ Pain Point ของระบบกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำองค์
ควำมรู้ไปแก้ปัญหำได้ เป็นต้น 

(6) ควรเน้น Outcome-based Education (OBE) หรือกำรศึกษำท่ีมุ่งผลลัพธ์ โดยสร้ำง
หลักสูตรท่ีเน้น OBE อย่ำงแท้จริง และออกนอกกรอบของกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ เพื่อตอบโจทย์                  
ควำมต้องกำรของนำนำชำติ 

(7) ควรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรก ำหนดช่ัวโมงเรียนเพื่อกำรเรียน              
กำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ กำรฝึกงำนสหกิจศึกษำหรือร่วมกับผู้ประกอบกำรควรมีควำมชัดเจน 
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(8) มหำวิทยำลัยจัดอยู่ในกลุ่มมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
พัฒนำท้องถิ่นตำมพระบรมรำโชบำย มหำวิทยำลัยต้องมีส่วนในกำรปฏิรูปสังคมไทยเพื่อลดช่องว่ำง                  
ควำมเหล่ือมล้ ำ โดยมุ่งเน้นกำรเกษตรและสร้ำงนวัตกรรมท่ีท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ อำชีพของประชำชน              
ในท้องถิ่นพัฒนำมำกขึ้น 

(9) ควรหำพันธมิตรภำครัฐและภำคเอกชนท้ังในประเทศและต่ำงประเทศในกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพมำตรฐำน สร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร จัดท ำหลักสูตรร่วมกับ
มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ  

(10) ควรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้นักศึกษำมีทักษะด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพให้พร้อมต่อ 
กำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำของสังคม ได้แก่ ทักษะภำษำอังกฤษและภำษำจีน ทักษะด้ำนดิจิทัล 

(11) เนื่องจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ เปล่ียนไปเน้นนวัตกรรมโดยวัดจำกผลลัพธ์ 
(Outcome) ควำมสำมำรถของบัณฑิตในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศ ส่งผลต่อกำรท ำหลักสูตร
ใหม่ ต้องค ำนึงถึงทักษะของบัณฑิตท่ีส่งผลต่อสังคม และต้องส ำรวจควำมต้องกำรของตลำด กำรท ำวิจัยต้อง
ตอบโจทย์เพื่อพัฒนำท้องถิ่นและสร้ำงนวัตกรรมได้ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ได้มำจำก Big Data ท่ีสำมำรถน ำมำ
วิเครำะห์ประเด็นของปัญหำได้  

(12) หลักสูตรเพื่อควำมเป็นเลิศควรมีกรอบกำรสนับสนุนท่ีชัดเจน โดยเพิ่มศักยภำพ
คณำจำรย์บุคลำกร และงบประมำณ รวมทั้งมีกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำไปด้วย 

(13) ควรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำโทและปริญญำเอก ท ำให้เกิดควำม
เช่ียวชำญสูงขึ้น โดยน ำศักยภำพของบุคลำกรท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น และส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำเอกมำกขึ้นไปพัฒนำหลักสูตร โดยอำจมีกำรท ำงำนร่วมกันของหลำยศำสตร์ 

(14) ควรปรับเนื้อหำของวิชำศึกษำท่ัวไปให้ตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของนัก ศึกษำ                          
ในมหำวิทยำลัยและกำรประกอบอำชีพในอนำคต ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจวิชำชีพอื่น และมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษำ และอำจำรย์ต่ำงคณะ รวมถึงควำมเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
อย่ำงแท้จริง 

ด้านบุคลากร 
(1) ควรพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรส่งเสริม

สนับสนุนให้อำจำรย์ท่ีเช่ียวชำญด้ำนกำรวิจัยเป็นผู้น ำให้กับอำจำรย์คนอื่น กำรส่งเสริมให้จัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น กำรดึงศักยภำพคณำจำรย์จำกหลำยคณะมำท ำงำนร่วมกัน
อย่ำงเป็นระบบ Reskill – Upskill โดยส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำของอำจำรย์แต่ละสำขำ เช่น ทักษะ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรปลูกฝังจิตวิญญำณควำมเป็นครูและจิตส ำนึกกำรท ำงำนเพื่อส่วนรวม 
ทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรประชำสัมพันธ์ ทักษะด้ำนภำษำ กฎหมำย และสร้ำงควำมสำมัคคี  

(2) กำรจัดอบรมควรเชิญวิทยำกรผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์มำร่วมกับคณำจำรย์ของ
มหำวิทยำลัย 

(3) ควรมีสวัสดิกำรลดค่ำบ ำรุงกำรศึกษำโรงเรียนสำธิตส ำหรับบุตรของบุคลำกร
มหำวิทยำลัย 
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ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
(1) ควรหำทุนวิจัยท้ังจำกภำครัฐและหน่วยงำนภำยนอก โดยงำนวิจัยต้องใช้ประโยชน์ได้

จริง เป็นงำนวิจัยเชิงสร้ำงนวัตกรรมท่ีใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรขับเคล่ือนประเทศสู่ศตวรรษท่ี 21 
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) ผลิตน้อยแต่ได้มูลค่ำมำก เป็นทิศทำง
นโยบำยแนวคิด BCG Model ซึ่งน ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย เพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและขอรับกำรอนุมัติงบประมำณแผ่นดินได้สูง 

(2) สืบเนื่องมำจำกกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลของมหำวิทยำลัย  
มีตัวช้ีวัดท่ีมีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ในยุทธศำสตร์ท่ี 2 ตัวช้ีวัด “ร้อยละ
ของนักเรียนในท้องถิ่นพื้นท่ีเป้ำหมำยมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป” ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
เป็นบทบำทหน้ำท่ีของคณะครุศำสตร์ท่ีน ำศักยภำพของบัณฑิตไปส่งเสริมสนับสนุนโดยเน้นโรงเรียนขนำดเล็ก 
ท ำงำนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงำนต้นสังกัดรวมท้ังชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณำกำรงำนวิจัยท่ีเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง ซึ่งอำจมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนอื่นท่ีมหำวิทยำลัยต้องช่วยเหลือ  และ 
ในยุทธศำสตร์ท่ี 3 มีตัวช้ีวัดท่ีต่ ำกว่ำเป้ำหมำยถึง 4 ตัวช้ีวัด เกี่ยวกับผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัยและ  
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ อำจมำจำกข้อมูลท่ีคลำดเคล่ือน จึงควรตรวจสอบควำมถูกต้อง และ
ควรระบุแหล่งท่ีมำของข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินให้เกิดควำมชัดเจน   

(3) ควรเพิ่มข้อมูลด้ำนรำงวัล ผลงำนทำงวิชำกำร และส่ิงประดิษฐ์ของอำจำรย์ เพื่อส่งเสริม
และสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนทำงวิชำกำรให้แก่คณำจำรย์ 

(4) ตัวชี้วัดเรื่องกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นพบว่ำ มีงำนวิจัยจ ำนวน
มำก แต่ขำดกระบวนกำรสังเครำะห์สร้ำงเป็นนวัตกรรมและน ำไปใช้ จึงควรก ำหนดเป็นแนวนโยบำยเชิง                  
กลยุทธ์ว่ำให้มีกระบวนกำรสังเครำะห์งำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรม 

        (5) กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรจัดกำรวิจัย ควรเพิ่มทักษะกำรน ำเสนองำนวิจัยเป็น
ภำษำอังกฤษ กำรเขียนงำนวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรตีพิมพ์เผยแพร่งำนวิจัย 
และสร้ำงทักษะกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรแก่คณำจำรย์ เนื่องจำกงำนวิจัย 1 ช้ิน สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่
ในวำรสำรท้ังระดับชำติและนำนำชำติได้มำกกว่ำ 1 บทควำม เช่น จุดประสงค์ของงำนวิจัย 1 ข้อสำมำรถ
เขียนเป็นบทควำมวิจัยได้ 1 บทควำม เป็นต้น 
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ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
 

ประมวลภาพโครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ โรงแรมเดอะรเีจนท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จงัหวัดเพชรบรุี 
   ________________________________________________________________ 
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ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
 

ประมวลภาพโครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ โรงแรมเดอะรเีจนท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จงัหวัดเพชรบรุี 
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5.1 (ร่าง) แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเร่ือง 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ท่ีผ่านมาแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามแผน                 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนท่ี ๒                   
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ส่วนท่ี ๓                       
การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖1 ส่วนท่ี ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี ๕ การตรวจเย่ียมหน่วยงาน และส่วนท่ี ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

การด าเนินการ 
  ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 นี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 ในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเล่มเอกสารดังแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 
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