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4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล                         
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี ้
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
  3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๑ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
   3.๒ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ   
  4. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน       
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) แล้วสรุปผล                    
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                             
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.                   
พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  

๑. บัณฑิตวิทยาลัย มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ความเป็นมา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ตลอดจนทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น โดยการให้
การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
  ในการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมี เป้าหมายหลัก คือการมุ่งผลิตบัณฑิตและให้การฝึกอบรมบุคลากรที่
มีศักยภาพออกไปประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน ตอบสนองการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปี
การศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดหลักสูตร ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาและต่อจากนั้นมาได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีกดังนี้ 
  ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้เปิดสอนเพิ ่มหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
  ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน และ
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้เปิดสอนเพ่ิมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) และได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) และได้ เปิดสอน
ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และได้เปิดสอนระดับปริญญาเอกอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  และได้เปิดสอนระดับปริญญาเอกอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรี (แขนงดนตรีศึกษาและแขนงการบริหารงานดนตรี) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขานโยบายสาธารณะ 
     ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู   
    - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา   
     ระดับปริญญาโท 
    - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาการบริหารการศึกษา 

สาขาหลักสูตรและการสอน   
     สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
     สาขาการสอนภาษาอังกฤษ   
     สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
     สาขาดนตรี (แขนงวิชาดนตรีศึกษา และแขนงวิชาการบริหารงานดนตรี)    
     สาขาศิลปกรรม   
    - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขานโยบายสาธารณะ    
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)    
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
     สาขาเคมี   
     สาขาการจัดการอุตสาหกรรม   
     สาขาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์   
     ระดับปริญญาเอก 
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรนานาชาติ) 
    - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู   
    - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา   
     ระดับปริญญาโท 
    - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาการบริหารการศึกษา   
     สาขาหลักสูตรและการสอน   
     สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
     สาขาการสอนภาษาอังกฤษ   
     สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
       สาขาดนตรี (แขนงวิชาดนตรีศึกษา และแขนงวิชาการบริหารงานดนตรี)    
      สาขาศิลปกรรม   
    - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขานโยบายสาธารณะ    
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)    
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
     สาขาเคมี   
     สาขาการจัดการอุตสาหกรรม   
     สาขาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์   
     ระดับปริญญาเอก 
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได ้ม ีการปร ับปร ุงหล ักส ูตรระดับปร ิญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๖๑ 
จำนวน ๑๑ หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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  ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
  ๔. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ๕. หลักสูตรศิลปศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
  ๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
  ๗. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
  ๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
  ๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  ๑๐. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ 
  ๑๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน ๒ หลักสูตร และร่วมมือกับคณะต่างๆ ในการ
พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาข้ึนใหม่ จำนวน ๒ หลักสูตร รวมจำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 
  ระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร คือ 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้                    
  (พหุวิทยาการ) 
  ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร คือ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 
  ระดับปริญญาโท 
   ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   ๒.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมมือกับคณะต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ในระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร และปริญญาเอก ๒ หลักสูตร รวมจำนวน ๓ หลักสูตร 
ดังนี้ 
  ระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร คือ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา  
(พหุวิทยาการ) 

  ระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร คือ 
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร 
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำทางปัญญาและคุณธรรม สามารถพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลได้อย่างยั่งยืน 
 

 พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาระบบการกำกับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ให้มีการบูรณาการความ 

เชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
๓. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
๔. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ประกอบด้วยทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ๕ ด้าน ดังนี้  

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ด้านสังคม 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. ด้านการศึกษา (การสร้างเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

ผลสัมฤทธิ์สำคัญ 
๑. มีฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่บริการ 
๒. มีเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน 
๓. มีอัตราการเพ ิ ่มข ึ ้นของรายได้คร ัวเร ือนที ่ เก ิดจากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์  

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี เป็นพลเมืองดี เข้าใจสิทธิและหน้าที่  

ของตนเอง 
๕. ชุมชนและท้องถิ่นที่รับบริการมีระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๖. มีผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองานสร้างสรรค์ 
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๗. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึก
รักษ์ท้องถิ่น 

๘. มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ ายไปสู ่ความเป็นมืออาชีพและ  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
❖ กลยุทธ์ที่ ๑  บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)  

   ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
แนวทางการดำเนินงาน 

๑. พัฒนาเครื่องมือจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่บริการ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบท

ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นทั้งการบริการในรูปแบบให้เปล่าและก่อให้เกิดรายได้ 
๓. นำความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย 
๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการทำงานเพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อม

สำหรับการทำงานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุข

ภาวะและป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพึ่งพาตนเอง 
❖ กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและสืบสานพลังปัญญาตามโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความความมั่นคง 

   เข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางการดำเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่พลังปัญญาและองค์ความรู้จากโครงการแนว
พระราชดำริสู่การขับเคลื่อนแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ 

๒. บูรณาการโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 

๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ 
❖ กลยุทธ์ที่ ๓  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมาย 

๑. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสมบูรณ์ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต 
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ที่มั ่นคงเข้มแข็ง มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ) เพื ่อการถ่ายทอด 
และบ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 

๒. การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครู 
๓. การพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพการเปลี ่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  

(New Normal) 
๔. ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครไูด้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 

๑. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
๒. มีหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับศตวรรษที่ ๒๑  
๓. ครูของครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะความเชี ่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๔. ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. โรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

❖ กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูให้มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ 
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานทำมี
อาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะที่สำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น              

 บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
 เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับท้องถิ่น  

๒. อาจารย์มีสมรรถนะระดับมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. บ ัณฑ ิตม ีค ุณภาพสอดคล ้องก ับความต้องการของผ ู ้ ใช ้บ ัณฑิต ม ีอ ัตล ักษณ์ สมรรถนะ  

และคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
๔. มหาว ิทยาล ัยม ีเคร ือข ่ายความร ่วมม ือก ับท ุกภาคส ่วน ท ั ้งในประเทศและต่างประเทศ  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
๕. เครือข่ายความร่วมมือจากศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 

๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ  
และวิทยาศาสตร์ส ุขภาพที ่ม ีค ุณภาพได ้มาตรฐานสากล ได้มี การบูรณาการองค์ความรู้  
สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

๒. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและจัดลำดับในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื ้นที ่ ที ่มีคุณภาพ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ได้ร ับการเผยแพร่  
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาพื ้นที่  
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔. บัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

๕. อาจารย์และบุคลากร มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ มีความสามารถ  
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง
วิชาการ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
❖ กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable) 
แนวทางการดำเนินงาน (มาตรฐาน) 

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรสอง
ภาษา หลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษานานาชาติร่วมกับคณะต่าง ๆ 
๔. พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสากล 

ในศตวรรษที่ ๒๑ และการพึ่งตนเอง 
แนวทางการดำเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. กำหนดระบบกลไกพร้อมระบบจูงใจที ่เอื ้อต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และผลงานอ่ืน ๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
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๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพื ่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต  
และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของประชาชน 

❖ กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู ้การวิจ ัย นวัตกรรมและงานสร้างงานส รรค์ท ี ่ม ีค ุณภาพ  
และนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื ่อสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  

หรืองานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) 
๒. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

หร ือ เป ็น เวท ี ในการเผยแพร ่ผลงานว ิชาการ งานว ิจ ั ย  นว ัตกรรม งานสร ้ า งสรรค์  
หรืองานอ่ืน ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนและแสวงหาแหล่งท ุนเพ ื ่อสร ้างงานวิจ ัย นว ัตกรรม งานสร ้างสรรค์  
หรืองานอ่ืน ๆ ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการนำองค์ความรู ้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  
หรืองานอ่ืน ๆ ดำเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการทั้งภายในและภายนอก 
❖ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบัณฑิตให ้ม ีค ุณภาพ มีอ ัตล ักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ มีท ักษะ 

และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่
การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑. กำหนดให ้ท ุกหล ักส ูตรสำรวจค ุณล ักษณะของบ ัณฑ ิตท ี ่พ ึ งประสงค ์ตามความต ้องการ  

ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. กำหนดให ้ม ีคณะกรรมการร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร บร ิหารหล ักส ูตรทำหน ้าที่ ควบค ุมกำกับ 

การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. กำหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยมุ ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ  

๔ ประการ มีท ักษะและมีความเช ี ่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ มี
ท ักษะและม ีความเช ี ่ยวชาญในการประกอบอาช ีพสอดคล ้องก ับความต ้องการของส ังคม  
ในศตวรรษที่ ๒๑  

๕. เสริมสร้างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะทักษะ  
ด้านดิจิทัล  ทักษะการสื ่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื ่อประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิต  
ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพื่อการผนึกกำลังพร้อมการพึ่งพาตนเอง 
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๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก ่าส ัมพันธ ์ เครือข่ายองค์กรว ิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ   
ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนทั ้งภายในและภายนอก ทั ้งในระดับชาติ  
และนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล  
มีความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผลสัมฤทธิ์สำคัญ 
๑. อาจารย์และบุคลากรได้ร ับการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาการและวิชาช ีพ มีความก้าวหน้า 

และมีความมั่นคงในสายอาชีพ (Career Path) 
๒. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ ในการยกระดับคุณภาพ

การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศและมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสารข้อมูลองคก์รได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สิ่งเอ้ืออำนวยสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรองรับการเป็น SMART University 

๔. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY  
๕. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ภูม ิท ัศน์ท ี ่ เอ ื ้อต ่อการเร ียนรู ้  และมีทรัพยากรที ่ เพ ียงพอ  

ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๖. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพื่อสร้างรายได้ 
๗. ศูนย์การศึกษาอู ่ทองทวารวดีเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื ่อการเรียนรู้  

พร้อมเผยแพร่ขับเคลื่อนเรื่องศาสตร์พระราชา  สมุนไพรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) และ
การสร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 

❖ กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพ  
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แสดงศักยภาพโดย

เข้าร่วม แข่งขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 
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๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บ ุคลากรสายสนับสนุนให้ม ีศ ักยภาพ ได้ร ับการพัฒนา  

ในสายวิชาชีพ มีความเชี ่ยวชาญในงานที ่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

❖ กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงาน  

ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื ่อสารองค์กรให้ม ีความทันสมัย ทั ่วถ ึงและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื ่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก  

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
❖ กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

   และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร 
  MORALITY 

         แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลใน

ระดับประเทศ 
๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากร

ให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 
๔. วิเคราะห์ ต ิดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื ่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 
๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 

โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึด

มั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 
๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากล 
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❖ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ และมีทรัพยากรที ่เพียงพอต่อการสร้าง 

  คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
        แนวทางการดำเนินงาน 

๑. พัฒนาและส่งเสริมสนบัสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนสิง่
สนับสนนุการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการดำเนนิงานดา้นสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อนำไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University 

๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานที่และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ  เอื้อต่อ
การเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

 
 โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัย งานเลขานุการ 

ฝ่ายบริหารและธุรการ ฝ่ายสง่เสริมและพัฒนาทางวชิาการ ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

งานสารบรรณ 

งานพัสด ุ

บริหารงานทั่วไป 

งานมาตรฐานหลกัสูตร 

งานมาตรฐานวทิยานพินธ ์

งานบริการวิชาการแกส่ังคม 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ 

งานงบประมาณและรายได ้

งานการวิจัยและพัฒนา 

งานวิเทศสัมพันธ ์

งานประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประจำบณัฑิตวิทยาลยั 
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จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 
  บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนทั้งหมด ๑๘ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร  ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๑๒
หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอกสาร ๕ หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ระดับ
ปริญญา 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ ปีท่ี
ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่สกอ.ลงนาม
รับทราบหลักสูตร 

ป.วิชาชีพ ๑.  ป ร ะ ก า ศ น ี ย บ ั ต ร
บัณฑิตวิชาชีพครู 

ประกาศนียบั
ตรบัณฑิต 

๒๕๖๑ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑ ๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 

ป.โท ๒.  ค.ม.สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  

ค.ม. ๒๕๖๐ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างปรับแกต้าม
คำแนะนำของสกอ. 

๓.  ค.ม. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  

ค.ม. ๒๕๖๐ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๔.  พท .ม .  ส า ข า ว ิ ช า
เภสัชกรรมไทย  

พท.ม. ๒๕๖๑ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑ ๒ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๕.  ว ท . ม .  ส า ข า ว ิ ช า
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

วท.ม. ๒๕๖๑ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๖.  ศป.ม.ทัศนศิลป์ ศป.ม. ๒๕๖๑ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔ 
๗.  รป.ม. สาขาวิชาการ

จ ั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ
สมัยใหม่ 

รป.ม. ๒๕๖๑ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ รอการรับรองจากสกอ. 

๘.  ว ท . ม .  ส า ข า ว ิ ช า
จิตวิทยาการปรึกษา 

วท.ม. ๒๕๖๒ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ ๖ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๙.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
(นานาชาติ) 

บธ.ม. ๒๕๖๒ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ๗ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๑๐.  ค.ม. สาขาวิชาการจัด
ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้(พหุวิทยาการ) 

ค.ม. ๒๕๖๒ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ รอการรับทราบจาก
สกอ. 

๑๑.  ศศ.ม.ภาษาไทย ศศ.ม. ๒๕๖๓ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ ๗ ก.ค. ๒๕๖๔ 
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ระดับ
ปริญญา 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ ปีท่ี
ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่สกอ.ลงนาม
รับทราบหลักสูตร 

๑๒.  ค.ม. ดนตรีศึกษา ค.ม. ๒๕๖๓ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ รอการรับทราบจาก
สกอ. 

ป.โท ๑๓.  ค . ม .  ก า ร ส อ น
ภาษาอ ั ง กฤษ เป็น
ภาษาสากล 

ค.ม. ๒๕๖๓ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ รอการรับทราบจาก
สกอ. 

ป.เอก ๑๔.  ค.ด. สาขาว ิชาการ
บริหารการศึกษา  

ค.ด. ๒๕๖๒ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๑๕.  พท.ด.สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย  

พท.ด. ๒๕๖๒ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๑๖.  ปร.ด. สาขาวิชาการ
บร ิหารเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ปร.ด. ๒๕๖๒ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๑๗.  ป ร . ด . ส า ข า ว ิ ช า
หล ั กส ู ตรและการ
สอน  

ปร.ด. ๒๕๖๒ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒ รอการรับทราบจาก
สกอ. 

๑๘.  ป ร . ด .  ส า ข า ว ิ ช า
ดนตรีศึกษา 

ปร.ด. ๒๕๖๓ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ รอการรับทราบจาก
สกอ. 

 
ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรทั ้งสิ ้น จำนวน ๘ คน จำแนกตามตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานราชการ                
จำนวน ๑ คน และพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน ๗ คน รายละเอียด ดังนี้ 

๑. นางพรปวีณ ์ก.ศรีสุวรรณ พนักงานราชการ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒. นายสมบัติ น้ำจันทร์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๓. นายธีรวัฒน์ ตั้งเคารพกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔. นางสาวรัตนสุดา รักษากิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๕. นางสาวพัชรี แสงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
๖. นางสาววนิดา เจียมจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
๗. นางสาวสรัลรัตน์ รุ่งแสง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
๘. นายดำรง บุญชมศุภชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน ๕๙๔ คน ดังรายละเอียดตามตาราง 
 

จำนวนนักศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา ประเภทนักศึกษา และระดับการศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม รวมทั้งสิ้น 
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑๒๗   ๑๒๗ ๑๒๗ 
2. ค.ม. การบริหารการศึกษา   ๖๒    ๖๒   ๖๒  

3. ค.ม. หลักสูตรและการสอน   ๕๖    ๕๖   ๕๖  

4. วท.ม. จิตวิทยา   ๙    ๙   ๙  

5. ค.ม. การจัดการศึกษาและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

  ๕๗    ๕๗   ๕๗  

6. ค . ม . ก า ร สอน ภา ษ า อ ั ง ก ฤษ เ ป็ น
ภาษาสากล 

  ๖    ๖   ๖  

7. ศศ.ม. ภาษาไทย   ๒๒    ๒๒   ๒๒  

8. บธ.ม. บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)   ๔๖    ๔๖   ๔๖  

9. รป.ม. การจัดการภาครัฐฯ   ๖    ๖   ๖  

10. ศป.ม. ทัศนศิลป์   ๑    ๑   ๑  

รวมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
และปริญญาโท 

๑๒๗ ๒๘๓  ๔๑๐ ๔๑๐ 

11. ค.ด. การบริหารการศึกษา   ๙๑ ๙๑ ๙๑ 

12. ปร.ด. หลักสูตรและการสอน   ๕๘ ๕๘ ๕๘ 

13. พท.ด.เภสัชกรรมไทย    ๔ ๔ ๔ 
14. ปร .ด .การบร ิหาร เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรม 
  ๓๑ ๓๑ ๓๑ 

รวมระดับปริญญาเอก   ๑๘๔ ๑๘๔ ๑๘๔ 
รวมระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ ๑๒๗ ๒๘๓ ๑๘๔ ๕๙๔ ๕๙๔ 
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การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ได้สัดส่วน
อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

จัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
ชี้แจ้งเงื ่อนไขการจัดอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์           
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-ควรมีการขอทุนวิจัยจากภายนอก และการมีส่วน
ร่วมการทำวิจัยระหว่างอาจารย์และนักศึกษาและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

นำเสนอข่าวสารแหล่งเงินทุนวิจัยจากภายนอกให้
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทราบ เพื่อนำไป
เป็นแนวทางในการวางแผนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ร่วมกับนักศึกษา 

-ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบูรณา
การบร ิการว ิชาการเพื ่อให ้เก ิดการเร ียนร ู ้ของ
นักศึกษาและประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ต่อ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

จัดทำแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ/การทำงาน (WIL) 

-ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำหนดกิจกรรมไว้ใน 
มคอ.๓ 

จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
๒. บัณฑิตวิทยาลัยมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอะไรบ้าง (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ) 
 ๒.๑ ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย ์/ สายสนับสนุน) 
   ในภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยต้องสลับกันปฏิบัติงาน             
ที่บ้าน (WORK FROM HOME) ทำให้การประสานงานที่ต้องการความเร่งด่วนติดขัดในบ้างครั้ง  
 ๒.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
   ด้านสถานที่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ ห้องพักสำหรับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น และจำนวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทำให้ห้องพัก
สำหรับอาจารย์เพื่อมาปฏิบัติงาน และนัดพบนักศึกษาในยุค New Normal ยังคงไม่เพียงพอ หรือ ไม่เหมาะสม
เท่าท่ีควร  
 ๒.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
   กระบวนการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และวัสดุที่ทันสมัย
เพ่ือทำให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม curriculum mapping อย่างไรก็
ตามการจัดการเรียนการสอนในยุค New normal สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังคงมีปัญหาและอุปสรรค 
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คือ ในบางรายวิชาต้องฝึกปฏิบัติร่วมกัน เป็นงานกลุ่มที่ต้องทำร่วมกันในชั้นเรียน แต่การเรียนออนไลน์ทำให้เกิด
การประสานงานกลุ่มที่ล่าช้าในบางครั้ง 
 ๒.๔ ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจะเน้นการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษาจึงเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยิ่ง เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และ ระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน ทำให้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการไม่กระตุ้นผู้เรียนเท่าที่ควร 
 ๒.๕ ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพื่อการจัดการศึกษา 
   ภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานกะทันหัน
บ่อยครั้ง ทำให้เกิดการติดขัดในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูล
ข่าวสารในการประสานงาน 
 
๓. บัณฑิตวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร
อะไรบ้าง (ในสิ่งท่ีเป็นไปได้)  
  ๓.๑ อัตรากำลัง 
   บัณฑิตวิทยาลัยมีความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม 2 อัตรา ในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้าน
ธุรการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เพิ่มขึ้น ในยุค New normal จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหาร
จัดการให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
  ๓.๒ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   บัณฑิตวิทยาลัยต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือนำมาพัฒนาการจัดการการเรียนสอนออนไลน์
ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล                         
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี ้
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
  3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๑ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
   3.๒ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ   
  4. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน       
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) แล้วสรุปผล                    
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                             
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมส านักงานสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 
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แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
ส านกังานสภามหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนท่ีด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย และทิศทำงท่ีสภำ

มหำวิทยำลัยก ำหนด และมีฐำนะเทียบเท่ำหน่วยงำนระดับกอง อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของสภำมหำวิทยำลัย  
โดยมีเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกรองอธิกำรบดีท่ีสภำมหำวิทยำลัยแต่งต้ังตำมค ำแนะน ำของอธิกำรบดี
เป็นผู้ก ำกับดูแล กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยนั้นได้ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) ท ำให้กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ผลงำนท่ีโดดเด่นตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
แสดงรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

ศักยภำพเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มท่ี 
1. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภำพ (ส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัย) 
กลยุทธ์ที่  2  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรส่ือสำรองค์กร ท้ังภำยในและต่ำงประเทศ  

เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
1. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภำพ (โครงกำรจัดท ำจุลสำร

จดหมำยข่ำวของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) 
กลยุทธ์ที่  3 ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล งบประมำณและบุคลำกรให้มี

ประสิทธิภำพ และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล และยึดมั่นค่ำนิยมองค์กร 
MORALITY 

1. โครงกำรทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
(ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) 

2. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภำพ (โครงกำรจัดประชุม
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) 

3. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภำพ (โครงกำรจัดประชุม
ของฝ่ำยสภำวิชำกำร) 

 

๒. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีระบบบริหำรจัดกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในสภำวกำรณ์

ปัจจุบันส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้น ำระบบกำรประชุมออนไลน์มำใช้ในกำรประชุม 100 % และมุ่งเน้นให้
บุคลำกรทุกคนสำมำรถใช้งำนระบบออนไลน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน (ระบุเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ) 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๑๙ (COVID-19) ท ำให้กำรใช้งบประมำณแผ่นดิน 
ท่ีได้รับจัดสรรตำมระยะเวลำและจ ำนวนเงินท่ีได้รับไม่สำมำรถน ำมำใช้ด ำเนินงำนได้ตำมแผนงำนของ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ส่งผลให้กำรใช้งบประมำณในส่วนนี้ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้   
 

4. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร (ในสิ่งที่เป็นไปได้)  
 ด้ำนครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1. ขำดครุภัณฑ์ในกำรจัดท ำเอกสำรกำรประชุม เช่น เครื่องริโซ เครื่องถ่ำยเอกสำร ฯลฯ  เนื่องจำก
ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ได้ช ำรุดและไม่มีงบประมำณในกำรซ่อมแซม 
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4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล                         
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี ้
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบนั ศูนย ์
  3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๑ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
   3.๒ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ   
  4. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน       
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) แล้วสรุปผล                    
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                             
ได้ประสานงานการตรวจเย่ียมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2564       
เวลา 13.00 น. พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 ๑.๑  การด าเนินตามภารกิจและโครงการทางด้านวิชาการต่าง ๆ ประกอบด้วยงาน
ลงทะเบียนเรียน งานประมวลผลการศึกษา งานทะเบียนประวัติและงานเอกสารทางการศึกษา งานบริการรับ
เรื่องหรือค าร้อง และงานบริการข้อมูลสารสนเทศทางทะเบียนและวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ท่ีผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือโควิค 19   ประกอบกับมาตรการการท างานจากท่ีบ้านในช่วงการ
ระบาด  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาและปรับการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการท างานมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อ และการให้บริการผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ 
  ๑.1.1  งานรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท้ังภาค
ปกติ ระบบ TCAS และ ภาคพิเศษ โดยการปรับขั้นตอนต้ังแต่การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การรายงานตัว 
ผ่านระบบออนไลน์ท้ังหมด โดยมี 
   -  ระบบรับสมัครนัก ศึกษาใหม่ และรับรายงาน ตัวออนไลน์  ( BSRU 
ADMISSION) 
   - ระบบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (BSRU TODAY) 
   - ระบบรับเอกสารส าคัญส าหรับนักศึกษาใหม่ (BSRU DOCUMENT) 
  1.1.2  งานด้านเอกสารและหนังสือราชการส าหรับนักศึกษาและบุคคลภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การรับ-ส่งค าร้องต่าง ๆ การรับเกรดจากอาจารย์ การติดต่อขอตรวจสอบหรือขอ
หนังสือรับรอง หรือวุฒิการศึกษาตลอดจนการพิจารณาค าร้อง ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการออนไลน์จาก
ภายนอกและการบริการทางโทรศัพท์มือถือ การรักษามาตรการระยะห่างทางสังคมโดยการส่ือสารผ่าน 
Microsoft Team ระหว่างนักศึกษาหรือผู้มาติดต่อในส านักงานกับผู้ปฏิบัติงาน 
  1.2  การปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในรอบ
ปีงบประมาณ 2564 ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยในรอบปีงบประมาณ ส านักส่งเสริมได้จัดท าโครงการท่ีสอดรับ
กับแผนกลยุทธ์ของส านัก/มหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการกรอกข้อมูล
หลักสูตรในระบบ CHECO   โครงการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการด้านทะเบียนประวัติ และข้อมูล
การศึกษาตามกรอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ           
การจัดการความรู้ เพื่อมุ่ง สู่ส านักงานสีเขียว (KM For Green Office)” โครงการ Tea Break “ก้าว สู่
ความส าเร็จต้องยื่น ทบ. 17 นะจ๊ะ”  และโครงการ Tea Break “ลงทะเบียนไม่ยาก อย่างท่ีคิด”  
  1.3 การเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย              
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.๒๕๖๔ 
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๒. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 การพัฒนางานบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และ ความพร้อมของบุคลากรในด้าน
การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
 
๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน (ระบุเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ) 
 ๓.๑ การใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณ 2564 อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเช้ือโควิค 19   ท าให้ต้องมีการปรับโอนย้ายหมวดเงินต่าง ๆ  
 ๓.๒ การปฏิบัติงาน Work from home ส าหรับบุคลากรบางคนยังมีปัญหาขาดอุปกรณ์การ
ท างาน การรับผลการศึกษา  ผ่านระบบ  E-document หรือการรับค าร้องในระบบ Facebook, Line, E-
mail นั้น บางครั้งท าให้การส่งค าร้องอาจไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน  ต้องมีการแจ้งส่งใหม่ รวมท้ังค าร้องมี
หลากหลายช่องทางท าให้ ผู้ส่งค าร้อง ส่งหลายทางเช่นกัน เลยท าให้มีการรับค าร้องซ้ าซ้อนกัน ท าให้ช่วงแรก
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 
4. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร (ในสิ่งที่เป็นไปได้)  
  ๔.๑  มาตรการการส่งผลการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้การประเมินผล
การศึกษาเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีเหมาะสม เช่น การส าเร็จการศึกษา การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 
 ๔.๒  ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน เนื่องจากระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหาใน
การใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายท่ีช ารุด จะได้ยินเสียงเป็นโทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย ท าให้เกิด
การเข้าใจผิดและน าไปสู่ความรู้สึกไม่ดี และเสียงบ่นตามหน้าส่ือสังคมออนไลน์ 
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4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล                         
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี ้
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
  3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๑ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
   3.๒ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ   
  4. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน       
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) แล้วสรุปผล                    
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                             
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 
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แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
     ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยท่ีด ำเนินงำนเพื่อตอบสนองพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรด ำเนินงำนของส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมนั้นได้ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ผลงำนท่ีโดดเด่นตำม
แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมย้อนหลัง ๓ ปี แสดงรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษา สืบทอด และส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลาย    
                   ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  ๑. โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม เป็นกำรจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่ำงๆ ร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำยท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เป็นโครงกำรท่ี
จัดต่อเนื่องมำต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทั้งหมด ๖ คร้ัง ดังนี้  
   ครั้งท่ี ๑  กำรเสวนำวิชำกำร เรื่อง “มำแล..มลำยู : มำเลย์ท่ีควรรู้” (จัดร่วมกับศูนย์ข้อมูล
ประวัติศำสตร์ชุมชนธนบุรี) 
   ครั้งท่ี ๒  กำรเสวนำวิชำกำรประกอบกำรแสดง เรื่อง “มหำบุรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล” (จัดร่วมกับ
วิทยำลัยกำรดนตรี) 
   ครั้งท่ี ๓   กำรเสวนำวิชำกำรประกอบกำรแสดง  เรื่อง “กำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น” (จัดร่วมกับคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) 
   ครั้งท่ี ๔   กำรเสวนำวิชำกำรประกอบกำรแสดง  เรื่อง “แม่บทในนำฏศิลป์สู่ แม่บทโนรำ กับกำรเรียนรู้
ผ่ำนมิติทำงวัฒนธรรม” (จัดร่วมกับคณะครุศำสตร์) 
   ครั้งท่ี ๕  กิจกรรมกำรเสวนำวิชำกำร และกำรจัดนิทรรศกำร “ใต้ร่มพระบำรมี ๒๓๗ ปี  กรุง
รัตนโกสินทร์” (จัดร่วมกับสภำวัฒนธรรม เขตธนบุรี) 
   ครั้งท่ี ๖  กำรอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่ำนกำรแสดงละครเวทีบ้ำนสมเด็จฯ (จัดร่วมกับ
คณะวิทยำกำรจัดกำร) 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทั้งหมด ๔ คร้ัง ดังนี้ 
  ครั้งท่ี ๑ กำรเสวนำวิชำกำร เรื่อง “รอยลำวศรีภูมิถึงลำวบำงไส้ไก่” (จัดร่วมกับมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิรยิะ
พันธุ์) 
  ครั้งท่ี ๒ กำรเสวนำวิชำกำรประกอบกำรแสดง เรื่อง “ท ำนองบรรเลง ฟังเพลงบะเก่ำ” (จัดร่วมกับ
วิทยำลัยกำรดนตรี) 
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  ครั้งท่ี ๓ กิจกรรมท ำบุญ ๑๐๐ ปี เรือนพระยำประสงค์สรรพกำร (ยวง เอกะนำค) และกำรเสวนำทำง
วิชำกำร เรื่อง “บ้ำนเอกะนำค : เรือนงำนย่ำนคลองบำงหลวง” (จัดร่วมกับชมรมสยำมทัศน์) 
  ครั้งท่ี ๔ กำรเสวนำวิชำกำรประกอบกำรแสดงเรื่อง “เรื่องเหล้ำ (เล่ำ)...ของเมรี เมื่อเรื่องเหล้ำ...
กลำยเป็นเรื่องเล่ำ” (จัดร่วมกับสำขำนำฏยศิลป์ ๔ ปี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทั้งหมด ๒ คร้ัง ดังนี้ 
  ครั้งท่ี ๑ กำรเสวนำวิชำกำรและกำรแข่งขันตอบค ำถำมเชิงประวัติศำสตร์กรุงธนบุรี “ยืน ๑ กรงุธนบุรี”  
  ครั้งท่ี ๒ เสวนำวิชำกำร “วัยเก๋ำ...เล่ำเรื่อง @ฝ่ังธนบุรี” (จัดในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๔) 
 
 ๒. โครงการสืบสานประเพณีไทย เป็นโครงกำรท่ีจัดขึ้นเพื่อสืบสำนประเพณีท่ีดีงำมของไทย ได้แก่   
  - โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี ๒๕๖๑  “สืบสำนประเพณีลอยกระทง                    
ใต้ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์ องค์มหำวชิรำลงกรณฯ” 
  - โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี ๒๕๖๒ “ลอย รักษ์ โลก”  
  - โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี ๒๕๖๓  
  - โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
  - โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
 
 ๓. โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับวันส าคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  ได้แก่ 
  - โครงกำรประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษำ) ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี ๑๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร ประจ ำปี ๒๕๖๒       
  - โครงกำรประกวดค ำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “สองมือแม่ผู้สร้ำงโลก” 
  - โครงกำรน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชน
กำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  - โครงกำรน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๓  
  - โครงกำรน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  - โครงกำรประกวดวำดภำพเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “พระรำชกรณียกิจ สมเด็จพระรำชินีศรี
แผ่นดิน” เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรม
รำชินี ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  - โครงกำรเฉลิมพระเกียรติถวำยพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี ๒๕๖๔ (จัดในเดือน
กรกฎำคม ๒๕๖๔) 
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 ๔. โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
  เป็นโครงกำรท่ีเปิดรับสมัครเฉพำะนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อคัดเลือก
ครูอำสำสมัครสอนภำษำไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนำฏยศิลป์ไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ และ
ประเทศเยอรมนี โดยประจ ำกำร ๑ ปี เป็นโครงกำรท่ีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ ๒๗ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
จนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังมีโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครูอำสำสมัครสอนภำษำและวัฒนธรรมไทยใน
ต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกก่อนท่ีจะไปประจ ำกำรท่ีต่ำงประเทศอีกด้วย 
 
 ๕. โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ  ได้แก่ 
  - ครั้งท่ี ๑ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชำติและนำนำชำติ ฝ่ังธนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - ครั้งท่ี ๒ วัฒนธรรมดนตรี-นำฏศิลป์อำเซียน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 ๖. โครงการจัดท ามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน  ได้แก่ 
  - โครงกำรประชุมจัดท ำมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและตรวจเยี่ยมนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : WIL) ปีงบประมำณ                       
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรศึกษำดูงำน เรื่อง“แนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่ำนกำรเรียนรู้งำนพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง” ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  - โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรศึกษำดูงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ                    
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คำดว่ำจะจัดในวันท่ี ๓-๔ กันยำยน ๒๕๖๔) 
 
 ๗. โครงการท่ีน านักศึกษาเข้าร่วมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ  ได้แก่ 
  - โครงกำรเผยแพร่นำฏยศิลป์สร้ำงสรรค์ ในงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๑๙ 
  - โครงกำรกำรบูรณำกำร กำรเรียนรู้ เผยแพร่กำรแสดงนำฏยศิลป์ไทยและดนตรีไทย เพื่อเป็นกำร
เรียนรู้ร่วมกับกำรท ำงำน (Work - Integrated)  
  - กำรประกวดดนตรีและกำรแสดงพื้นบ้ำน ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรม
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปี ๒๕๖๓ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยำม” ภำยใต้ช่ือทีม 
“นำฏศิลป์ไทยภำคกลำง” เป็นผลงำนของนักศึกษำสำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
และวิทยำลัยกำรดนตรี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ควบคุมและดูแลกำรฝึกซ้อมโดย         
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ     
นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร             ผู้ช่วย
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอำจำรย์ยุทธนำ อัมระรงค์ อำจำรย์ ดร.เอกรัตน์ รุ่งสวำ่ง อำจำรย์
ไกรศร จันทน้อย อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ซึ่งกำรแข่งขันครั้งนี้  
นักศึกษำคว้ำรำงวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรำงวัล ๑๐๐,๐๐๐ บำท นับเป็นอีกหนึ่งควำมภำคภูมิใจในควำมโดดเด่น
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  
 
 
 
 

35



 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
  ๑. โครงกำรจัดท ำวำรสำรทีทัศน์วัฒนธรรม ปีท่ี ๑๘-๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
  ๒. โครงกำรจัดพิมพ์หนังสือบริบทวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔  
  ๓. โครงกำรจัดท ำหนังสือวิวิธวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๓ น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  ๑. โครงกำรวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง...ล่องเรือ เพื่อควำมเข้ำใจกรุงธนบุรี ครั้งท่ี ๓๔ ปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๒. โครงกำรวัฒนธรรมสัญจร ครัง้ท่ี ๓๕ “ทอดน่อง...เยือนเมืองนครเข่ือนขันธ์กับคุณค่ำมรดกทำง
วัฒนธรรมนอกรำชธำนี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๓. โครงกำรวัฒนธรรมสัญจร ครั้งท่ี ๓๖ “ทอดน่อง...ล่องเรือ เพื่อควำมเข้ำใจกรุงธนบุรี” ณ เส้นทำง
คลองบำงหลวง คลองชักพระ คลองบำงกอกน้อย และแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๔. โครงกำรวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง...ล่องเรือ ครั้งท่ี ๓๗ ณ เส้นทำง บำงเกำะ : อ้อมบำงกอก ออก
บำงล่ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๕. โครงกำรส่งเสริมอำชีพและอุตสำหกรรมทำงวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เรื่อง “กำรยกระดับ
คุณภำพสินค้ำให้ได้มำตรฐำนและกำรเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๖. โครงกำรส่งเสริมอำชีพและอุตสำหกรรมทำงวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เรื่อง “มำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ชุมชน” ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๗. โครงกำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจำกภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๘. โครงกำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นด้วยอัตลักษณ์และทุนทำง 
วัฒนธรรมฝ่ังธนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างค่านิยมความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
 ๑. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรมำรยำทงำม ตำมแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งท่ี ๗-๙ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔  
 ๒. โครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมควำมเป็นไทย สวมใส่ผ้ำไทยทุกวันศุกร์ และจัดประกวดสวมใส่ผ้ำไทยประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 ๓. โครงกำรประกวดเขียนเรียงควำม เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ในหัวข้อ “New Normal  วิถีชีวิตใหม่
ในบริบทสังคมไทย” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔. โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ ๑  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงกำรเพื่อสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับคณะ ๕ คณะและวิทยำลัยกำรดนตรี ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรในกลยุทธ์นี้ท้ังหมด ๑๓ โครงกำร ดังนี้  
 ๑. โครงกำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชน
ท้องถิ่น และโครงกำรจัดท ำ “ภำพยนตร์สำรคดีส้ัน เดิมพันท่ียิ่งใหญ่” (ด ำเนินกำรร่วมกับคณะวิทยำกำร
จัดกำร) 
 ๒. โครงกำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ : โครงกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่สังคม และโครงกำรพัฒนำส่ิงแวดล้อมด้วยกำรบูรณำกำรแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 
(ด ำเนินกำรร่วมกับคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) 
 ๓. โครงกำรกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรกำรประมงและพืน้ท่ีป่ำชำยเลน แหล่งเพำะพันธุ์ตำม
ธรรมชำติของสัตว์น้ ำในต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร อันเป็นโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริ (ด ำเนินกำรร่วมกับคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม) 
 ๔. โครงกำรน้อมน ำพระรำชด ำริสู่กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ (ด ำเนินกำร
ร่วมกับคณะครุศำสตร์) 
 ๕. โครงกำรคนวิทย์ จิตอำสำร่วมต้ำน โควิด-๑๙ และ โครงกำร “คนวิทย์จิตอำสำ สืบสำนพระรำชด ำริบน
วิถีแห่งควำมพอเพียง (ด ำเนินกำรร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 
 ๖. โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน และ โครงกำรพัฒนำส่ิงแวดล้อมด้วยกำรบูรณำกำรแหล่ง
เรียนรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) “มหำดุริยำงค์รวมใจ เทิดไท้
องค์มหำวชิรำลงกรณ” (ด ำเนินกำรร่วมกับวิทยำลัยกำรดนตรี)  
 ๗. โครงกำร “สืบสำนศำสตร์พระรำชำ เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์และกำรท ำควำมดีด้วยหัวใจ” (ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม) 
 ๘. โครงกำรจัดท ำหนังสือสมุนไพรกับภูมิปัญญำไทย เพื่อเผยแพร่คุณประโยชน์ของสมุนไพรและภูมิปัญญำ
ไทยให้กับชุมชนท้องถิ่น (ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 
 
๒. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
     ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด ำเนินงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมในหลำยมิติท้ังกำรรักษำ สืบทอด และ
ส่งเสริม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมของชำติ และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน ส่งเสริม   อัต
ลักษณ์และสร้ำงค่ำนิยมควำมเป็นไทย และสืบสำนพระรำชปณิธำนผ่ำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งภำรกิจท่ีกล่ำวมำนั้นครอบคลุมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและ
ยุทธศำสตร์ชำติ 
 
๓. ปัญหา อปุสรรคตามบริบทของหน่วยงาน  
     ๑. ด้ำนบุคลำกร 
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  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมำณงำนและควำม
หลำกหลำยของงำนท่ีต้องด ำเนินกำร ท ำให้กำรท ำงำนบำงอย่ำงไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร  
  ๒. ด้ำนงบประมำณ 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ท้ังงบประมำณ
แผ่นดินและงบบ ำรุงกำรศึกษำ จ ำนวน ๑.๖ ล้ำนบำทต่อปีโดยประมำณ ซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนให้
ครอบคลุมตำมภำรกิจ เช่น งบประมำณด้ำนกำรวิจัยทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม งบประมำณในกำรกำรสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเกิดจำกองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม งบประมำณในกำรสนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเพิ่มขึ้นในสำยงำนของตนเพื่อก้ำวไปสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น อีกท้ังงบประมำณใน          กำร
ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดกำรช ำรุดเสียหำยตำมอำยุกำรใช้งำน นอกจำกนี้ในส่วนของงบบ ำรุงกำรศึกษำท่ี
ได้รับจัดสรรตำมระยะเวลำและจ ำนวนเงินท่ีได้รับไม่สำมำรถน ำมำใช้ด ำเนินงำนได้ตำมแผนงำนของส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลให้กำรใช้งบประมำณในส่วนนี้ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้  
   
๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนนุจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร  
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้  

1) ขอรับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังสำยสนับสนุนเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเต็มประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
2) ของบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร กำรซ่อมบ ำรุง และกำรจัด 

โครงกำรหรือกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจำกแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณท่ีวำงแผนไว้ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล                         
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี ้
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
  3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๑ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
   3.๒ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ   
  4. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน       
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) แล้วสรุปผล                    
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                             
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2564       
เวลา 13.00 น. พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 
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 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 
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แนวทางการสัมภาษณ์/

แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี�ยมหน่วยงาน

ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของคณะกรรมการตรวจติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาํนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๑. โครงการจัดการสารสนเทศ
   และความรู้เพื�อการพัฒนา
   ท้องถิ�น ครั�งที� ๕ ณ ชุมชน
   วัดศรีสุทธาราม อ. เมือง 
   จ. สมุทรสาคร
๒. โครงการจัดการสารสนเทศ
   และความรู้เพื�อการพัฒนา
   ท้องถิ�น ครั�งที� ๖ ณ 
   โรงเรียนกุศลวิทยา 
   อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
๓. โครงการอบรมเทคนิคการ 
   นําเสนองานเป�นภาษาอังกฤษ
   สําหรับผู้เริ�มต้น
๔. โครงการแบ่งป�นความรู้จาก
   ห้องสมุดสู่ชุมชน

ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม

ผลงานที�โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
(ย้อนหลัง ๓ ป�)

ผลงานป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้านบริหารจัดการห้องสมุด 

๑. โครงการบ้านสมเด็จบุ๊คแฟร์ 
   ครั�งที� ๑๐
๒. โครงการส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด 
   ได้แก่ กิจกรรมถ่ายภาพห้องสมุด
   ที�ชอบในมุมที�ใช่ กิจกรรมสะสมแต้ม
   แลกรางวัลจากการใช้บริการผ่าน
   เครื�องยืม-คืนอัตโนมัติ และกิจกรรม
   กระเป�าให้ยืม
๓. โครงการอบรมเพิ�มประสิทธิภาพผู้ใช้
   บริการห้องสมุดสัญจร
๔. โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้
   ในการเขียนบรรณานุกรมและ
   เอกสารอ้างอิง
๕. โครงการอบรมการใช้ SPSS for 
   Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
   เบื�องต้น
๖. โครงการอบรมเทคนิคและวิธีการ
   สืบค้นข้อมูลสําหรับนักศึกษาและ
   คณาจารย์
๗. โครงการสัมมนาการบริหารจัดการ
   ห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการบริหารจัดการ
พื�นที�และสิ�งสนับสนุน
การเรียนรู้ ประกอบ
ด้วยการปรับปรุงพื�นที�
และสิ�งสนับสนุนระบบ
การให้บริการ

๑. การปรับปรุงห้องนํ�า 
๒. การปรับเปลี�ยนระบบให้
   บริการเป�นระบบห้องสมุด
   อัตโนมัติ (Matrix)
๓. การจัดหาคอมพิวเตอร์ 
   เพื�อการให้บริการในการ
   สืบค้นข้อมูล

ผลงานป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. โครงการการพัฒนาศักยภาพวารสาร 
   ออนไลน์ระบบ ThaiJo
๒. โครงการการใช้โปรแกรม SPSS ในการ 
   วิเคราะห์ข้อมูลเบื�องต้น
๓. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
๔. โครงการห้องสมุดสัญจร

โครงการเพิ�มศักยภาพ
ระบบสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล
ออนไลน์

โครงการบริการวิชาการแบบ
สร้างรายได้และการให้บริการ
สู่สังคม ชุมชน และท้องถิ�น

๑. โครงการถ่ายภาพเพื�อสร้างรายได้
   บนโลกออนไลน์ (แบบหารายได้) 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ
หนังสือพิมพ์ วารสาร สื�อโสตทัศน์ 
e-Book ข่าวออนไลน์ (News Center)

โครงการจัดหาสิ�งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ
และฐานข้อมูล 
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ผลงานป�งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ก า ร จั ด ห า ท รั พ ย า ก ร ส า ร ส น เ ท ศ
๑. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์

และฉบับอิเ ล็กทรอนิกส์
สนับสนุนการเ รียนการสอน การวิจัย

๒. บํา รุงรักษาระบบและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. สนับสนุนการผลิตสื�อวิดี ทัศน์
แนะนําบ้านเอกะนาค

๔. สนับสนุนการผลิตสื�อแนะนํา
ห้องเกียรติประวัติ มบส.

๕. สนับสนุนการผลิตคู่มือการพัฒนา
ศักยภาพผลงานทางวิชาการ

สํา นักว �ทยบร �การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ค ว า ม รู้
จ า ก ห้ อ ง ส มุ ด

๑. โครงการอบรมออนไลน์ การสืบค้นข้อมูลเพื� อการวิจัย (OPAC)
๒. โครงการอบรมออนไลน์ การสืบค้นเพื� อการวิจัยจากฐานข้อมูล
   ออนไลน์
๓. โครงการอบรมออนไลน์ การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง
   ข้อมูล
๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการใช้บริการห้องสมุด
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แผนยุทธศาสตร์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 

ยุทธศาสตร ์๑ ยุทธศาสตร ์๒ ยุทธศาสตร ์๓

   สํานักวิทยบริการฯ ดําเ นินงานตามพันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสํานักวิทยบริการฯ โดยมีเป� า
หมายหลักมุ่งพัฒนาสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่
การเป�น SMART Library ดังนี�  
       ๑) บริการอัจฉริยะ 
       ๒) สถานที� อัจฉริยะ 
       ๓) บุคลากรและ ผู้ ใ ช้บริการอัจฉริยะ 
       ๔) มีธรรมาภิบาล 
       สนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่การเป�น SMART University 

สํานักวิทยบริการฯ กําหนดยุทธศาสตร์ ดังนี�

การบริการและส่งเสริม
การเรียนรู้สร้างสรรค์

เชื�อมโยงความรู้
ไร้ขอบเขต เพื�อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และ

จัดการแหล่งเรียนรู้
สนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรสู่

ความเป�นเลิศ

กลยุทธ์ที� ๑
ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
การบริการความรู้ทาง
วิชาการ สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต และการ
วิจัย

กลยุทธ์ที� ๒
บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์รับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ให้บริการ
วิชาการ เพื�อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ�นในพื�นที�
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

กลยุทธ์ที� ๑
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ คลังความรู้
สนับสนุนการเรียนรู้
สร้างสรรค์ การศึกษา
ค้นคว้า และการวิจัย

กลยุทธ์ที� ๒
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองรับระบบ
ห้องสมุดดิจิทัล และ
จัดการสภาพแวดล้อม
พื�นที�สร้างสรรค์ ตาม
แนวคิด Learning
and Working Space
ที�เอื�อต่อ การเรียนรู้

กลยุทธ์ที� ๑
บริหารจัดการองค์กร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มุ่งเน้นหลักธร
รมาภิบาล รองรับการ
ประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพ

กลยุทธ์ที� ๒
ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และการบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์
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๑.๑ โครงการสง่เสรมิการเรยีนรู ้ดงันี� 
      ๑) อบรมออนไลน์ การเขยีนอ้างอิงและบรรณานกุรม
           รปูแบบ APA 7th 
      ๒) อบรมออนไลน ์การสบืค้นทรพัยากรสารสนเทศ
           ดว้ย OPAC
      ๓) อบรมออนไลน์ การใชร้ะบบหอ้งสมุดอัตโนมติั 
           MATRIX และการสบืค้นฐานขอ้มูลออนไลน์
      ๔) บรกิารแนะนําขอ้มูลผา่น VROOM  

๑.๒ โครงการสนับสนนุการทําวจิยั ดงันี� 
      ๑) อบรมออนไลน์ เทคนิคการเขยีนบทความวชิาการ
          และบทความวจิยัเพื�อตีพมิพใ์นวารสารระดบัชาติ
          และระดบันานาชาติ ดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคม
          ศาสตร์
      ๒) อบรมออนไลน ์เทคนคิการเขยีนบทความวชิาการ
          และบทความวจิยั เพื�อตีพมิพใ์นวารสารระดบัชาติ
          และระดบันานาชาติ ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
          เทคโนโลยี

๑.๓ บริการผู้ช่วยสนับสนุนการวิจัย 
      โดยจัดให้มีห้องบรกิารเฉพาะที�ชั �น ๓ และมี
      บรรณารกัษ์ผู้มีประสบการณ์ความเชี�ยวชาญ
      ให้คําแนะนําข้อมูลเพื�อการทําวิจัย การ
      อ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม และการตีพิมพ์
      บทความในวารสาร ให้กับนักศึกษา บัณฑิต
      ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. สง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศ  
    การบรกิารความรูท้างวชิาการ
    สนบัสนนุการผลิตบณัฑิต และการวจิยั
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๒. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้บร �การ
ว �ชาการ เพื�อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ�นในพื�นที�รับผิดชอบ

 

๒.๑ โครงการบร �การว �ชาการ

๒.๒ จัดทําหลักสูตรระยะสั�น

๒.๓ จัดทําคลังความรู้ดิจิทัล 

จัดการแหล่งเร �ยนรู้ ส่งเสร �มให้เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชน ท้องถิ�น

โดยจัดทําเป�นสื�อดิจิทัล เร ��อง การอ้างอิงและ
การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th

เพื�อเป�นแหล่งเร �ยนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิป�ญญาท้องถิ�น ตลอดจนคลังข้อมูล
สนับสนุนมหาว �ทยาลัย
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เพิ�มการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ�น 
ป� ๒๕๖๓ สัดส่วนฉบับพิมพ์ : ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เป�น ๘๐ : ๒๐
ป� ๒๕๖๔ สัดส่วนฉบับพิมพ์ : ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เป�น ๖๐ : ๔๐
และกําหนดเป�าหมาย
ป� ๒๕๖๕ สัดส่วนฉบับพิมพ์ : ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เป�น ๕๐ : ๕๐

๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองรับระบบ
ห้องสมุดดิจิทัล และจัดการ
สภาพแวดล้อม พื�นที�
สร้างสรรค์ ตามแนวคิด
LEARNING AND
WORKING SPACE 
ที�เอื�อต่อการเร �ยนรู้

๔.๑ การใช้งานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติบน

SMART PHONE
เพิ�มชอ่งทางการบรกิารให้

มีความสะดวก และสามารถ
เข้าถึงบรกิารได้ ทุกที� ทุกเวลา

สนับสนุนการเรยีนการสอน
การวิจัย ส่งเสรมิการเรยีนรู ้
สรา้งสรรค์ เชื�อมโยงความรู ้

ไรข้อบเขต เพื�อการเรยีนรู ้
ตลอดชวีิต

๓. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู้ สนับสนุนการเร �ยนรู้
สร้างสรรค์ การศึกษา ค้นควา้ และการว �จัย

๔.๒ สนับสนุนระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ
ในการจัดการหอ้งสมุดคณะครุศาสตร์

เพิ�มประสิทธภิาพการใหบ้รกิาร

 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์

สาํ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ

๔.๓ พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการใหบ้รกิาร 
      ได้แก่ ปรบัปรุงหอ้งปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์ปรบัปรุงหอ้งมินิเธยีเตอร์

๔.๔ จัดการสภาพแวดล้อมพื�นที�สรา้งสรรค์ 
      ตามแนวคิด Learning and Working 

      Space ที�เอื�อต่อการเรยีนรู ้

48



   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป�นหน่วยงานสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินงานตามพันธกิจเพื�อมุ่งสู่ SMART Library และสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสู่ SMART University ดังนั�น การปรับเปลี�ยนและพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีจึงเป�นป�จจัยสําคัญ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการเรียนรู้ และ
จํานวนบุคลากรที�มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ

๓. ป�ญหา อุปสรรคตามบริบท
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ป� หากระบบเครือข่าย
หยุดทํางานกระทันหันส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ทําให้ไม่
สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั�งอาคาร และไม่สามารถใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติและระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื�อการบริการได้

 ๑

ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์
ที�สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยมีราคาสูง ซึ�งงบประมาณ
ของสํานักวิทยบริการฯ ยังไม่เพียงพอต่อการจัดหาสื�อที�ทันสมัยให้
ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที�
อาคารสํานักวิทยบริการฯ มีอายุกว่า 20 ป� ทําให้ระบบต่าง ๆ มี
ความเสื�อมสภาพตามระยะเวลา ได้แก่ ระบบไฟฟ�า ระบบสุขภัณฑ์
และการรั�วซึม/นํ�าขังในอาคารเมื�อเกิดฝนตก 

 ๒

 ๓

บุคลากร
ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ
ครบกําหนดเกษียณอายุราชการ ทําให้จํานวนบุคลากรลดลง 

 ๔
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ความจําเป�น ลําดับที� ๑

ข้อเสนอแนะหรือสิ�งที�จะขอรับการสนับสนุน
จากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ�ายบริหาร

สํานักวิทยบริการฯ ต้องปรับปรุง/พัฒนาระบบเครือข่ายหลัก
ที�สําคัญมากที�สุดของระบบ

จึงขอรับการสนับสนุนในการจัดหา อุปกรณ์เครือข่ายสวิตซ์
ให้รองรับเทคโนโลยีในป�จจุบัน ตลอดจนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ�งมีความจําเป�น

อย่างมากในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสื�อดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ

๒.๑ ขอรับการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบออนไลน์ และสื�อดิจิทัล

ให้ครอบคลุมหลักสูตร รองรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร
ที�มีนักศึกษาต่างประเทศ ให้มีจํานวนที�เพียงพอต่อหลักสูตร

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
         

๒.๒ ขอความอนุเคราะห์ สํานักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที�)
พิจารณาปรับปรุงอาคาร สภาพแวดล้อม

ของสํานักวิทยบริการฯ ได้แก่ ระบบไฟฟ�า ระบบสุขภัณฑ์
การรั�วซึม/นํ�าขังในอาคารเมื�อฝนตก

 
๒.๓ ขอรับการสนับสนุนบุคลากรทดแทน

อัตราเดิมที�เกษียณอายุราชการ
 

ความจําเป�น ลําดับที� ๒
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 

 
ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

ที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที่ 

๑. วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะครุศาสตร์  
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ห้องประชุมช้ัน 13  
อาคาร 6 

ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมโรงเรียนสาธิตฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
สาขาวิชาภาษาจีน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 

ห้องประชุมช้ัน 13  
อาคาร 6 

- วิทยาลัยการดนตรี 
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

ห้องประชุมช้ัน 13  
อาคาร 6 

๔. วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

Zoom Meeting ID:  
963 2516 2882 

Passcode: 112233 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

5. วันพฤหัสบดีที่ 26 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
Zoom Meeting ID:  
967 2104 9426 

Passcode: 112233 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 
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ที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที่ 

6. วันอังคารที่ 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
Zoom Meeting ID: 
918 9596 1200 
Passcode: 112233 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. วันศุกร์ที่ 10 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ี
บริการใน กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

8. วันศุกร์ที่ 17 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ี
บริการ 
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  

มติที่ประชุม 
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