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4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ 

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 านักคอมพิวเตอร์ ในวันอังคารท่ี 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.                   
พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 
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1 

แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
1) ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง 3ปี) 

       ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนสนับสนุนโดยมุ่งพัฒนำงำนด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรของมหำวิทยำลัย  ภำยใต้พันธกิจท่ีส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมถึงกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรขับเคล่ือนพันธกิจท่ีได้รับมอบหมำยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นพื้นฐำนท่ีส ำคัญในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ยุคดิจิทัล ผลงำนท่ีโดดเด่นตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักคอมพิวเตอร์ ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ท่ีมีนโยบำยในกำรขับเคล่ือนพันธกิจต่ำง ๆ ด้วยกัน 
5 ยุทธศำสตร์  ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำเป็นระยะๆ โดยมีกำรก ำกับและเฝ้ำระวังไม่ให้ระบบเกิดควำม
เสียหำยหรือใช้งำนไม่ได้ เช่น เมื่อมีวันหยุดเทศกำลติดต่อกัน จะมีกำรจัดบุคลำกรของส ำนักอยู่เวร เพื่อดูแล
ควำมเรียบร้อยหำกเกิดเหตุฉุกเฉิน สำมำรถแก้ปัญหำได้ทันที รวมทั้งมีระบบเฝ้ำระวัง 24 ช่ัวโมง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองต่อการเปน็ 
SMART University 
1. พัฒนำระบบบันทึกเวลำให้สำมำรถเช่ือมต่อกับไลน์ (Line) ส่วนตัวของบุคลำกร โดยเมื่อบุคลำกรสแกน

ลำยนิ้วมือหรือสแกนใบหน้ำ จะส่งเวลำเข้ำท่ีไลน์ส่วนตัว เพื่อแก้ปัญหำกำรลืมหรือไม่รู้ว่ำสแกนเพื่อ
บันทึกเวลำท ำงำนได้หรือไม่ 

2. พัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริหำรงำนของโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำ
กำร ได้แก่ 1) ระบบรับสมัครงำน  2) ระบบบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน  และ 3) ระบบบันทึกวุฒิบัตร 

3. พัฒนำระบบกำรสมัครเข้ำรับอบรมออนไลน์และบันทึกประวัติกำรเข้ำรับกำรอบรมและเก็บวุฒิบัตร
ออนไลน ์

4. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ โดยรว่มกับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจัดหมู่
เรียนรำยวิชำศึกษำท่ัวไปจ ำนวน 140 หมู่เรียน และน ำนักศึกษำเข้ำหมู่เรียนนั้น ๆ  

5. จัดท ำเว็บไซต์ Link.bsru.ac.th เพื่อให้บริกำร กำรท ำลิงค์ให้ส้ัน ๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกรน ำไปใช้
เพื่อเผยแพร่ผลงำน หรือให้ผู้อื่นดำวน์โหลดผลงำน เพื่อน ำไปสู่แนวทำงกำรจัดอันดับของมหำวิทยำลัย 

6. MOU กับ ธ.กรุงไทยในกำรพัฒนำ BSRU University Application (U App) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การส่งเสริมสมรรถนะทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและชุมชน 
กำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะดิจิทัลโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักศึกษำ และกลุ่มคณำจำรย์
บุคลำกรสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1. กลุ่มนักศึกษา เน้นกำรพัฒนำท้ังสมรรถนะ คือ กำรรับรู้ ท่ีเข้ำใจในด้ำนดิจิทัลและทักษะกำรใช้งำน

ดิจิทัล และมุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำงครอบคลุมในทุกช้ันปีของนักศึกษำ อันได้แก่ 
 กิจกรรมท่ี 1 โครงกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ประจ ำปี

กำรศึกษำ  2562 เป็นกิจกรรมจัดสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำช้ันปี
สุดท้ำย โดยในกิจกรรมมีกำรอบรมให้ควำมรู้ก่อนกำรสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ในปี
กำรศึกษำ 2563  มีกำรสอบวัดในชุดข้อสอบระดับมำตรฐำนสำกล ( IC3) โดยได้รับกำร
สนับสนุนชุดข้อสอบจำก ARIT และข้อสอบ Digital Literacy ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยในกำรสอบครั้งนี้ เป็นกำรจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ 100%   

 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนำสมรรถนะดิจิทัลและกำรสอบวัดสมรรถนะดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เป็นกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับนักศึกษำใหม่เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรเรียนในระดับมหำวิทยำลัย และกำรจัดสอบวัด
สมรรถนะทักษะดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำใหม่ เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
สมรรถนะและทักษะดิจิทัลของนักศึกษำใหม่ 

 
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2563 เป็นกิจกรรมท่ีเน้นกำรฝึกปฏิบัติกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ประยุกต์ อำทิ Microsoft Word, 
Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint และกำรใช้งำน Microsoft Office 365 ส ำหรับ
นักศึกษำ ซึ่งผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับควำมรู้และกำรฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะกำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ และสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรเรียน โดยตลอดปีกำรศึกษำ สำขำวิชำ
สำมำรถส่งนักศึกษำเข้ำร่วมอบรมและนักศึกษำยังสำมำรถสมัครเข้ำร่วมอบรมตำมควำม
ประสงค์ของนักศึกษำตำมปฏิทินกำรอบรมท่ีส ำนักคอมพิวเตอร์ก ำหนดขึ้น  
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2. กลุ่มคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 กิจกรรมท่ี 1  กำรพัฒนำเว็บไซต์เพื่อประชำสัมพันธ์สำขำวิชำ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้สำขำวิชำ

สำมำรถมีเว็บไซต์เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูลท่ีน่ำสนใจของหลักสูตร เพื่อเป็นช่องทำงในกำร
รับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ของผู้ท่ีสนใจสมัครเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตร และท้ังเป็นช่องทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรถึงศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ำ  

 กิจกรรมท่ี 2  อบรม “เทคนิคกำรสร้ำงส่ือน ำเสนอแบบอินโฟกรำฟิกด้วย Microsoft 
PowerPoint”  เป็นกิจกรรมท่ีน ำเสนอเทคนิคกำรสร้ำงส่ือกำรสอนอย่ำงไรให้น่ำสนใจด้วยกำร
ใช้เครื่องมือท่ีอยู่ในซอฟต์แวร์ท่ีคณำจำรย์มีทักษะในกำรใช้งำนอยู่แล้ว แต่เพิ่มเติมกำรน ำ Info 
graphic มำเป็นรูปแบบในกำรน ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจแก่ผู้เรียน  

 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรบริหำรข้อมูลอัจฉริยะบนคลำด์ด้วย Google Data 
Studio ส ำหรับภำคกำรศึกษำ” ซึ่งเป็นกำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำน Data Visualization มำช่วยใน
กำรออกแบบกำรน ำเสนอ
ข้อมูลจ ำนวนมำกโดยกำร
ใช้เครื่องมือของ Google 
ซึ่ ง ผู้ เ ข้ ำ รั บ ก ำ ร อบรม
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้มำ
ใช้ในกำรน ำเสนอข้อมูลแก่
ผู้ บ ริ ห ำ ร ใ ห้ น่ ำ ส น ใ จ 
ยกตัวอย่ำง บุคลำกรของ
ส ำนักคอมพิวเตอร์ นำย
ธรรมศักด์ิ จลำสุภ หลัง
เข้ำรับกำรอบรมได้น ำองค์ควำมรู้มำใช้ในกำรน ำเสนอกำรติดตำมงบประมำณของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Data Visualization  ได้อย่ำงน่ำสนใจและเข้ำใจง่ำย 

 กิจกรรมท่ี 4 กำรอบรม  “กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน Microsoft TEAMS (ภำคปฏิบัติ) ส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอนและกำรจัดประชุมออนไลน์” เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลให้กำร
ท ำงำนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีกำรปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ 
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ส ำนักคอมพิวเตอร์ จึงได้มีกำรให้ควำมรู้คณำจำรย์และบุคลำกรในกำรใช้เครื่องมือส ำหรับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนไปในรูปแบบ New 
Normal  

 กิจกรรมท่ี 5  อบรม  “กำรใช้งำนโปรแกรม  Microsoft Forms ส ำหรับกำรสร้ำงแบบทดสอบ
ออนไลน์” จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเปล่ียนไป กำรวัดผลกำรศึกษำของนักศึกษำใน
สถำนกำรณ์โควิด-19 จึงมีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบ ดังนั้น ส ำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีกำรอบรม
ถ่ำยทอดควำมรู้กำรใช้งำนเครื่องมือส ำหรับเป็นแบบทดสอบวัดผลกำรศึกษำแก่คณำจำรย์ เพื่ อ
น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงสมบูรณ์  

      
 

 กิจกรรมท่ี 6  อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams 
ส ำหรับรำยวิชำศึกษำท่ัวไป” เป็นกิจกรรมท่ีส ำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเพื่อทบทวนควำมรู้ด้ำน
กำรใช้งำน Microsoft Teams แก่คณำจำรย์ท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำท่ัวไปของ
มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นช่วงของสถำนกำรณ์โควิ -19 ซึ่งส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ให้กำรสนับสนุนกำร
สร้ำงห้องเรียนออนไลน์ในรำยวิชำต่ำง ๆ พร้อมน ำข้อมูลนักศึกษำเข้ำหมู่เรียนในห้องเรียน
ออนไลน์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่คณำจำรย์ผู้ท ำกำรสอนในรำยวิชำศึกษำท่ัวไป และท้ังนี้
ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมในห้องปฏิบัติกำร เพื่อให้คณำจำรย์ท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำศึกษำท่ัวไป สำมำรถใช้เครื่องมือส ำหรับกำรสอนออนไลน์ได้อย่ำงคล่องแคล่วมำกยิ่งขึ้น   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 4.1  ปรับปรุงสัญญำณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีกำรใช้งำน 

4.2  ปรับปรุงให้บุคลำกรภำยในยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียว โดยแยกเสำสัญญำณกำรใช้งำน ช่ือ Staff 
4.3  ให้ควำมรู้บุคลำกรภำยในเรื่องกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงนโยบำย

และแนวปฏิบัติ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
4.4 ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันภัยทำงไซเบอร์ให้เป็นปัจจุบัน 
4.5 มีระบบส ำรองข้อมูลทุกระบบ หำกมีเหตุฉุกเฉิน สำมำรถกู้ระบบคืนได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์ 
 กำรด ำเนินงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์ ภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็น SMART UNIVERSITY ภายใน 5 ปี” และมีกำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กรตำมกรอบ
แนวคิด MORALITY ของมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดค่ำนิยมองค์กรคือ “Q-iSERVICE : บริการด้วยใจ ตอบสนอง
เร็วไว ใส่ใจผู้รับบริการ อย่างมีคุณภาพ” ส่งผลให้ในโครงกำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กร MORALITY ของมหำวิทยำลัย 
ผู้บริหำรของส ำนักคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหำรดีเด่น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

5.1  คว้ำรำงวัลเชิดชูเกียรติของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้แก่ 
 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยดีเด่น ประเภทผู้อ ำนวยกำรส ำนัก จ ำนวน 1 รำงวัล  

จำกผลกำรประเมินผู้บริหำรดีเด่น ระดับหน่วยงำนสนับสนุน  ในปี พ.ศ. 2563 ผู้อ ำนวยกำรนักคอมพิวเตอร์ 
อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ได้รับรำงวัล ผู้บริหำรดีเด่น ประเภทผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยดีเด่น ประเภทรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก จ ำนวน 2 รำงวัล 
จำกผลกำรประเมินผู้บริหำรดีเด่น ระดับหน่วยงำนสนับสนุน ประเภทรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ในปี พ.ศ. 2563 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้รับผลประเมินรองผู้อ ำนวยกำรดีเด่น จ ำนวน 2 รำงวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร 
เถำสมบัติ และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดุษฎี เทิดบำรมี         

 บุคลำกรสำยสนับสนุนดีเด่น จ ำนวน 2 รำงวัล 
จำกผลกำรประเมินบุคลำกรสำยสนับสนุนดีเด่น ประจ ำปี 2563 ส ำนักคอมพิวเตอร์ มีบุคลำกรสำยสนับสนุน
ได้รับรำงวัล บุคลำกรสำยสนับสนุนดีเด่น จ ำนวน 2 รำงวัล ได้แก่ นำยภักดี โตแดง และนำงสำวบุรพร ศรีสุวรรณ        

 บุคลำกรสำยสนับสนุนของส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้เล่ือนต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร จ ำนวน 2  
ท่ำน ได้แก่ นำยเดชอำคม คดเกี้ยว  (เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ช ำนำญกำร) และนำงสำวบังอร เหล่ำปิ่นเพชร   
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำร)     

 บุคลำกรได้โล่เกียรติยศปฏิบัติรำชกำร ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็น 
ระยะเวลำครบ 25 ปี จ ำนวน 1 คน ได้แก่ นำยธรรมศักดิ์ จลำสุภ 

 
5.2  ส ำนักคอมพิวเตอร์มีโครงกำรจัดสรรทรัพยำกรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับกำรใช้งำนของ 

หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ภำยใต้โครงกำร One Person One Device (O-POD) ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีมี
ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนรวมถึง
หน่วยงำน สำมำรถมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงต่อเนื่อง  
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2) จุดเด่นตำมแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
 บุคลำกรของส ำนักคอมพิวเตอร์มีควำมร่วมแรงร่วมใจในกำรท ำงำนร่วมกัน ส่งผลให้กำรท ำงำน

เป็นไปอย่ำงประสิทธิภำพ รวดเร็ว ทันกำรณ์ 
 

3) ปัญหำ อุปสรรคตำมบริบทของหน่วยงำน (ระบุเฉพำะประเด็นท่ีส ำคัญ) 
ด้านการบริหารจัดการ 

 เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ SMART UNIVERSITY จึงต้องมีกำรพัฒนำระบบขึ้นมำ 
หลำกหลำยระบบ แต่เนื่องจำกบุคลำกรด้ำนนักพัฒนำระบบสำรสนเทศ (Programmer) มีจ ำนวน
จ ำกัด ท ำให้มีภำระงำนล้นมือ 

 
4) ข้อเสนอแนะหรือส่ิงท่ีจะขอรับกำรสนับสนุนจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือจำกฝ่ำยบริหำร (ในส่ิงท่ีเป็นไปได้) 

 ต้องกำรอัตรำนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (ด้ำนนักพัฒนำระบบสำรสนเทศและด้ำนออกแบบส่ือ
ดิจิทัล) เพิ่ม 

 งบประมำณเพื่อพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ทำงด้ำนทักษะดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา 

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 านักกิจการนักศึกษา ในวันอังคารท่ี 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.                
พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 
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แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ส านักกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

1.ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง 3 ปี) 
1. การพัฒนานักศึกษาภายใต้ โครงการอบรม “แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์”   
2.ระบบทุนการศึกษา อาทิเช่น ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กรอ.) 
กองทุนโควิด กองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ กองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
สู้ภัย COVIC-19 
3.การส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน  และโครงการนักศึกษาช่วยงาน 
 
2.จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ โครงการอบรม “แกนน าวิศวกร
สังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”รวมถึงการจัดสรรสวัสดิการและบริการให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ท้ังในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน  
1.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส านักกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนด้านทุนการศึกษา             
BSRU Box Care(กล่องปันสุข), การแจกหน้ากากอนามัย, การผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา 
2.ให้การช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อประสบภัยต่างๆ เช่น ประสบอัคคีภัยส านักกิจการนักศึกษาได้ให้การช่วย
เบ้ืองต้นด้านการเงิน เส้ือผ้าชุดนักศึกษา อาหาร เป็นต้น 
 
3.ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน (ระบุเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ) 
 ส านักกิจการนักศึกษา นั้นท่ีปัญหา อุปสรรคตามบริบทคือการสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยบางครั้งล่าช้า หรือไม่ให้ความร่วมมือ จึงท าให้ไม่คล่องตัวการปฏิบัติหน้าท่ีตามบริบท 
 
4.ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร (ในสิ่งที่เป็นไปได้) 
 ส านักกิจการนักศึกษาใคร่ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นไป
ตามกรอบอัตราท่ีเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ปัจจุบันส านักกิจการนักศึกษามีการจ้างบุคลากรท่ีใช้ 
งบประมาณของหน่วยงานเอง จ านวน 3 อัตรา  ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย เจ้าหน้าท่ีประจ าห้อง                
ออกก าลังกาย และเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธแ์ละเครือข่ายอาเซียน 

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 านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ในวันอังคารท่ี 31 สิงหาคม 2564       
เวลา 09.30 น. พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 
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การตอบค าถาม การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 
1. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานย้อนหลัง 

  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงานตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ที่โดดเด่น ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ และนักศึกษาให้เป็นผู้มีทักษะ
สื่อสารดีตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีผลงานที่โดดเด่น ได้แก่  
 
  1) ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดโครงการที่ส าคัญจ านวน 2 โครงการได้แก่ การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสาร โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม โดยมีคะแนนการ
ทดสอบหลังการอบรมสูงขึ้น ด าเนินการได้ ร้อยละ 85.45 
  2) ด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านการสื่อสารสอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ที่โดดเด่น ดังนี้  
     (2.1) ด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ B2 ขึ้นไป ร้อย
ละ 35.54 
     (2.2) ด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดย  
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรม โดยมีคะแนนการทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้น
ร้อยละ 68.91  
     (2.3) ด าเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม โดยมีคะแนนการทดสอบหลังการอบรมสูงขึ้น
ร้อยละ 87.80) 
     (2.4) ด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งที่ 5  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัด
โครงการในระดับดีมาก 4.4 
     (2.5) ด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จระดับโครงการ คือผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม โดยมีคะแนนการ
ทดสอบหลังการอบรมสูงขึ้น  
     (2.6) ด าเนินงานโครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC - Test of 
English for International Communication)   ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อที่จัดโครงการ  ในระดับดีมาก ด าเนินการได้ 4.18  
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  3) ส านักฯ ได้ด าเนินโครงการพิเศษเพ่ิมเติมนอกรายการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ปรับเพ่ิม
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC - Test of 
English for International Communication) ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับโครงการ คือ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ มีผลการด าเนินงาน ที่
โดดเด่น ดังนี้ 
 
   1) ส านักได้ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร โดยการจัดหาวัสดุส านักงาน กิจกรรมการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน  
   2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและด้านต่าง  ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยผลงานที่โดดเด่น  คือ ด าเนินงานโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ  จ านวนของกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับ
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ด าเนินการได้ 4 กิจกรรม 
    (2.1) ด าเนินการประสานความร่วมมือเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
อย่างต่อเนื่องและจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายให้มีความเป็นปัจจุบัน สม่ าเสมอ จ านวน  37 ฉบับ             
โดยได้ด าเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ(MoU) ใหม่ จ านวน  6 ฉบับ 
และสร้างความร่วมมือใหม่กับมหาวิทยาลัยในประเทศ จ านวน 1 ฉบับ  
    (2.2) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพให้หลักธรรมาภิบาลมีการด าเนินงานที่โดดเด่น ดังนี้ 
    (2.2.1) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเพ่ือวางแผน ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักฯ 
อย่างต่อเนื่องภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประชุม 2 ครั้ง 
    (2.2.2) น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรผ่านการประชุมส านักฯ มีการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้นับบริการและผู้มีส่วนได้
เสียในการรับบริการของส านัก มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ เช่น   
เว็บไซต์  ไลน์ ของส านักฯ 
    (2.2.3) ส านักได้ด าเนินการบริหารจัดการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับส านักงาน และจัดให้มีกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน  ผลการรับ
การตรวจประเมินจากคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากคะแนน 5.00 
     (2.2.4) ด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีการด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากรโดยการอบรมภายในและการอบรมโดยหน่วยงานภายนอก ที่ส าคัญได้แก่   
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      (1) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เริ่มมีการอบรมเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น  และด าเนินการต่อเนื่องมาสู่การพัฒนาการจัดท ากรอบอัตราก าลังในปี พ.ศ. 2563  
      (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ”   
      (3) ด าเนินการจัดการความรู้ในการท างานของบุคลากร ผ่านโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2563  กระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM) เรื่อง ระบบงานสารบรรณ และ เรื่อง ระบบงานสารบรรณ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร   
      (4) ผลักดันให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยการรับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การอบรมโครงการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy   ,การทดสอบวัดความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  , อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google 
Classroom ,อบรมและทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 วิธีการป้องกันและรับมือ โรคติดเชื้อ
ไวรัส  ,อบรมและทดสอบวัดความรู้ เรื่อง ICT Literacy ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ,เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศ
ภายในห้องสมุด Web OPAC  ,โครงการ “การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ COVID-19” เป็นต้น 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
  1) ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานในเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ มีการจัดการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดท าข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ
เครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่  
   (1.1) การลงนามความร่วมมือทางวิชา (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กับบริษัท Guangxi Haibo Education Consulting Company วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 
   (1.2) การประชุมทบทวนแนวทางการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MoU) ออนไลน์ ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(BSRU) 
และ Management Development Institute of Singapore (MDIS), สาธารณรัฐสิงคโปร์ วันที่ 26 มิถุนายน 
2563   
   (1.3) การประชุมทบทวนแนวทางการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MoU) ออนไลน์ ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(BSRU)และ Phnom Penh International University (PPIU), ราชอาณาจักรกัมพูชาวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2563 
   (1.4) ประชุมออนไลน์ความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และจากมหาวิทยาเหอฉือ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
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   (1.5) การประชุมทบทวนแนวทางการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MoU) ออนไลน์ ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(BSRU) 
และ National Pingtung University (NPTU), ไต้หวัน วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
   (1.6) การประชุมทบทวนแนวทางการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MoU) ออนไลน์ ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(BSRU) 
และ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 25 มกราคม 2564 
   (1.7) การจับคู่แลกเปลี่ยนออนไลน์ระหว่าง Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) 
และ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU)” ในโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 
    (1.8) การศึกษาดูงานเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564  
   (1.9) การเข้าศึกษาดูงานและหารือการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเพ่ือจัดท า
โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ณ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 มีนาคม 2564   
  (1.10) การเข้าศึกษาดูงานและหารือการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ กองวิเทศ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หน่วยงานส่งเสริมการบริการ
นักศึกษาเบ็ดเสร็จ MFU for You) มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2564 
  (1.11) การจัดการประชุมออนไลน์ครั้งที่ ๑ เรื่องการต่อบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและวาระ
พิเศษด้านการแลกเปลี่ยนการสอนออนไลน์ ระหว่าง Universitas Mahasasaraswati  Denpasar (UNMAS) 
วันที่ 5 เมษายน 2564 
  (1.12) กิจกรรมซีรีย์สัมมนาออนไลน์ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน EP.1 :การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับ Universitas Mahasasaraswati  Denpasar (UNMAS) 
วันที่ 5 เมษายน 2564 
  (1.13) การลงนามความร่วมมือทางวิชา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
กับ Universitas Mahasasaraswati Denpasar (UNMAS) พร้อมกับคณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัย       
ในด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 
2564 
  (1.14) การลงนามความร่วมมือทางวิชา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
กับ Guangxi International Business Vocational College(China) 
 
  2) พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ กิจกรรมซีรีย์สัมมนา
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ออนไลน์ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน EP.1 : การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน
ออนไลน์ร่วมกับ Universitas Mahasasaraswati  Denpasar (UNMAS) วันที่ 5 เมษายน 2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบน
พื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
   1) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ 
    (1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร  กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ  การเพ่ิมทักษะใหม่และการพัฒนาทักษะเดิมด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับคณาจารย์ 
     กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่การเป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมวัด
สมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR)  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  
     กิจกรรมที่ 2 : Writing a Research Article: Dealing with Qualitative Data (การ
เขียนบทความวิจัย : การจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom    
     กิจกรรมที่ 3 : Writing a Research Article for Quantitative Analysis  (การเขียน
บทความวิจัยส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  
     กิจกรรมที่ 4 : Publishing in National and International Journals: The Key to 
Success(การตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ : กุญแจแห่งความส าเร็จ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom              
     กิจกรรมที่ 5 : Material and English Textbook Development (การพัฒนาสื่อการ
สอนและหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  
     กิจกรรมที่ 6 : Present Like a Pro! (การน าเสนองานอย่างมืออาชีพ) ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom         
     กิจกรรมที่ 7 : How to Speak English Like a Native Speaker (ท าอย่างไรถึงจะพูด
ภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษา) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  
     กิจกรรมที่ 8 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
   (1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร  กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษการเพ่ิมทักษะใหม่และการพัฒนาทักษะเดิมด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากร 
    กิจกรรมที่ 1 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
    กิจกรรมที่ 2 : การใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journal 
Online: ThaiJO) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom   
     กิจกรรมที่ 3 : ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน (English for Work) ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom 
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  2) พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ มีทักษะและมีความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่  21 สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ 
   (2.1) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21  (การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)) 
     กิจกรรมที่  1  การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)   
           กิจกรรมที่  2  การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)   
   (2.2) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21  กิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู  ด้านภาษาอังกฤษ  ในยุคประเทศไทย 4.0 (การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR))   

   กิจกรรมที่  1  การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
     กิจกรรมที่  2  การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)   

   (2.3) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21  กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ส าหรับบุคคลทั่วไป  (การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ 
CEFR (ออนไลน์))  
   กิจกรรมที่  1  การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)   
           กิจกรรมที่  2  การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
   (2.4) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21  กิจกรรมการแข่งขัน
ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ   
   (2.5) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21  กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทั่วไป  (การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ 
CEFR (ออนไลน์) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
   กิจกรรมที่  1  การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)   
          กิจกรรมที่  2  การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)   
   กิจกรรมที่  3  การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
   (2.6) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21  กิจกรรมการพัฒนา
ความรู้และทักษะนักศึกษาตามมาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ (การพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์
และพัฒนาแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพ) 
    กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (BSRU-TEP) 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพการใช้ภาษาไทย ส าหรับผู้พูด 
ภาษาไทยเป็น ภาษาต่างประเทศ (Thai Proficiency Test for Non-Native Speakers of Thai: BSRU-TPT) 
    กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาระบบทดสอบวัดสมิทธิภาพออนไลน์ 
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   (2.7) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (การพัฒนาทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมการสอบ ก.พ.) 
   (2.8) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู ด้านภาษาอังกฤษในยุคประเทศไทย 4.0 (การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับการทดสอบมาตรฐานสากล TOEIC) 
   (2.9) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู ด้านภาษาอังกฤษ  ในยุคประเทศไทย 4.0 (การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสอบบรรจุข้าราชการครู) 
   (2.10) โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
  1) ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2) ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และ
คล่องตัว เพ่ือเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร MORALITY โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ มีการพัฒนาเว็บไซด์และการจัดฐานข้อมูลออนไลน์ อาทิเช่น การท าฐานข้อมูลด้าน
การบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
  3) พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ด ีโดยมกีารด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ การปรับภูมิทัศน์ส านักงาน ภายใต้แนวคิด Green Office 
  4) พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพ่ึงพาตนเองให้กับมหาวิทยาลัย  โดยมี
การด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (ระยะที่ 2) ปี
การศึกษา 2563 
 
จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีผลการด าเนินงานที่มีจุดเด่นที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม  
จุดเด่น 
  1) ด้านเครือข่าย ส านักฯมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ิมเติมในกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียน
บวก 5 และประเทศชาติตะวันตกที่มีศักยภาพ และมีการประสานงาน ติดต่อด าเนินกิจกรรมร่วมกันกันอย่าง
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สม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ การ
จัดการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดท าข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายใน
และต่างประเทศ 
  2) ส านักวิเทศสัมพันธ์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่พร้อมรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร
ทางด้าน วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม ให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
ประเทศภาคีเครือข่าย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :   การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้าน
ภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ  
จุดเด่น  
  1) ด้านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ส านักให้ความส าคัญและมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาที่หลากหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาทางเลือกที่สาม รวมทั้งมี
การก าหนดหัวข้อการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และเปิด
โอกาสให้คณาจารย์เข้าร่วมรับการอบรมตามความสนใจของตนเอง โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการบริหารโครงการตั้งแต่การส ารวจ รับสมัคร ฝึกอบรม และการประเมินผล 
  2) ด้านการพัฒนานักศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ผู้เรียนแรก
เข้ามาในชั้นปีที่ 1 และมีการพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับการสอบวัดสมรรถนะทางภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR  โดยส านักฯ มีระบบกลไกการด าเนินงานพัฒนาด้านภาษาของผู้เรียนที่ชัดเจน ได้แก่ มีการก าหนดเป้าหมาย
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของส านักและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างชัดเจน  มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมที่
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบที่มีตัวแทนจากทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ ส่วนในขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ
บริหารงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต้ังแต่การสมัครลงทะเบียน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสู่
กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการฝึกอบรม การรวมรวบข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์และประเมินผล โดยผลงานที่โดด
เด่นชัดเจนตามตัวบ่งชี้ที่ส าคัญได้แก่  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 ในปีงบประมาณ 2564  มีร้อยละ40.84 ซึ่งมีผลที่บรรลุ
และเกินกว่าระดับมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   
จุดเด่น  
  1) ด้านการด าเนินการจัดท าแผน ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีการจัดท าแผนกลยุทธ์
ระดับหน่วยงานที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตามพันธกิจของหน่วยงานและมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนการจัดท าแผนตลอดจน มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงานไปสู่บุคลากร ในสังกัดและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามแผนและมีระบบ
การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้มีมาตรการเร่งรัดการ
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ใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน และสุดท้ายหน่วยงานได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  2) ด้านการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาบุคลากร และติดตาม กระตุ้น
ให้มีการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  3) ด้านการบริหารงาน ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
ให้นโยบาย สร้างบรรยากาศ ก าหนดแนวทาง ก ากับติดตาม แสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล  มีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม รับรู้ และเชื่อมั่น ในการด าเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
  4) ด้านการจัดการความรู้ในองค์การ ผู้บริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนให้ความส าคัญกับ
การจัดการความรู้ และมีการด าเนินการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง  มีการน าความรู้ที่เกิดจากกระบวนการจัดการ
ความรู้มาเผยแพร่เป็น Explicit Knowledge  และมีการน าไปประยุกต์ใช้จริง 
 
ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่ส าคัญ 
  สถานการณ์ความเสี่ยงของการระบาดของโรคระบาดโคโรนาไวรัส-19 ส่งผลต่อภาวะชะงักงันในการ
เดินทางระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศปัจจุบันและในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมี
ข้อจ ากัดมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โดยมีระเบียบ ข้อบังคับการเดิน
ระหว่างประเทศมากขึ้น อุปสรรคดังกล่าวส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ  และการด าเนินงานโครงการประสานความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ  ไม่
สามารถด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  สถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (COVID-19)  ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมที่วางแผนไว้  ท าให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการหรือกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์  และระยะเวลา
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  มีความคลาดเคลื่อน  และต้องเร่งการด าเนินงานโครงการและการ
เบิกจ่ายให้ทันตามไตรมาส  ท าให้บางกิจกรรม  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มาก  เนื่องจากตรงกับกิจกรรมของ
หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องเร่งการด าเนินงานโครงการ  และการเบิกจ่ายให้ทันตามไตรมาสเช่นเดียวกัน  อีกทั้งบาง
โครงการหรือกิจกรรม  ไม่สามารถจัดในรูปแบบออนไลน์ได้  จึงต้องเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ 
 
ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือฝ่ายบริหาร 
ด้านบุคลากร 
  ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังให้ตรงตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ต้องส่งเสริม  สนับสนุน  
การเรียน  การสอน  การพัฒนาด้านต่างๆ  เนื่องจากส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการด้านภาษาส าหรับคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
หากมีอัตราก าลังที่เพียงพอจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ด้านงบประมาณ  สถานที่  และอุปกรณ์สื่อโสต 
  1) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีภารกิจในการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ด้านภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
โดยเฉพาะกิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติด้านภาษา  ที่มีความจ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สาย VGA  สาย
เสียง  และไมโครโฟน  จ านวนมาก  ท าให้ความพร้อมด้านอุปกรณ์ยังไม่ดีเท่าที่ควร  เนื่องจากต้องยืมอุปกรณ์ต่างๆ 
จากหน่วยงานอ่ืนๆ  หากได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ จะท าให้การด าเนินงานการจัดกิจกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
  2) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  จะด าเนินการจัดท าวารสารภาษาและการศึกษา (Journal 
of Language and Education Studies)  ดังนั้น หากมหี้องวารสาร  ที่รองรับความสะดวกในการท างาน การเก็บ
เอกสารบทความทางวิชาการอย่างเป็นความลับ และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มายื่นเอกสาร ซึ่งหากได้รับ
งบประมาณในการปรับปรุงห้องบริเวณอาคาร 11  ชั้น 3  ก็จะท าให้การด าเนินงานครบวงจร  น่าเชื่อถือ  และมี
ประสิทธิภาพ 
 
ด้านระบบออนไลน์ 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านภาษาส าหรับคณาจารย์  บุคลากร  
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ซึ่งการด าเนินงานจัดโครงการหรือกิจกรรมส่วนใหญ่
ในปัจจุบัน  มีความจ าเป็นต้องใช้ระบบออนไลน์ในการจัดกิจกรรม  โดยระบบออนไลน์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมาก
ที่สุด คือ  ระบบออนไลน์ ZOOM  ซึ่งมีข้อจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้งาน  โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  
จ านวนมากกว่า 1,000 คน  ไม่สามารถใช้งานได้ใน User เดียว  ท าให้การด าเนินงานมีข้อจ ากัดและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  จึงต้องการขอรับการสนับสนุนจัดซื้อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานให้มีจ านวนมากข้ึนในหนึ่ง User 
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4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบด ี

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 านักงานอธิการบดี ในวันอังคารท่ี 31 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 9/2564 
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แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง ๓ ปี)  
- ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ 
- โครงการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 

2019 (covid-19) หรือ“อว.จ้างงาน” และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
หรือ “1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย”  

- มีระบบการสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าในการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
และสามารถตรวจสอบได้จากแอพพลิเคช่ันไลน์แบบ Real Time 

- มีการวางแผนและจัดระบบการเล่ือนเงินเดือนประจ าปีได้รวดเร็ว และสามารถปรับเล่ือนเงินเดือนได้
เป็นปัจจุบัน 

- มีคู่มือวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

- มีโครงการท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในระดับช านาญการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
- มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณอย่าง

ต่อเนื่อง 
- มีการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายส านักงานอธิการบดี ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
- มีการจัดรายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง 
- มีระบบการบริจาคทุนเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ E-donation 
- การคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
- การคืนเงิน/ลดค่าบ ารุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาตามสถานการณ์การแพร่ระบาด  

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
- การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง

ห้องเรียนให้มีความสวยงามและทันสมัย การก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านกีฬา อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ อาคารหอพักนักศึกษา หอเกียรติประวัติ และลานอเนกประสงค์ 

๒. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 - ด าเนินงานด้านการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย การประสานงาน อ านวยความสะดวก ดูแลผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 - ด าเนินงานด้านการจัดประชุม จัดเตรียมห้องประชุม จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องด่ืมได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ขอ 
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 - อ านวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในห้องประชุมส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยและห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) 
 - การจัดท าแผนงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ และการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อเสร็จส้ินปีงบประมาณของ
หน่วยงานในภาพรวมเป็นไปตามก าหนด 
 - มีการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  
ได้ถูกต้องเป็นอย่างดี ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และเบิกจ่ายได้ทันเวลาตาม
แผนการเบิกจ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

- มีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง เงินบ าเหน็จบ านาญ และเงินสวัสดิการ ถูกต้องและทันเวลาตาม
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และก าหนดวันจ่ายเงินบ านาญและเงินเดือนของ
กรมบัญชีกลาง 

- มีการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการยืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบ และแจ้ง
เตือนเงินยืมค้างช าระของทุกหน่วยงานงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายและประกาศ
มหาวิทยาลัย 

- มีการจัดท ารายงานทางการเงิน การตรวจสอบ ตรวจทาน ปรับปรุง และติดตามผล ได้ถูกต้อง 
- การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย  
 - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

- มีการรวบรวมข้อมูลท าแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย เงินรายได้จากการบริการตามภารกิจ 
รวมถึงรายงานการใช้รับจ่ายจริงเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการใช้จ่ายงบประมาณ 

- มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเป็น Smart University  

3. ปัญหา อปุสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานมากไม่สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที 
 - การด าเนินงานด้านแผนและงบประมาณ ตามเงื่อนไขและเวลา ตลอดจนระเบียบแบบแผนต่างๆ 
ท่ีมีข้อปลีกย่อยจ านวนมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ Covid-19 ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณบางประเภท 
ไม่เป็นไปตามก าหนด 
 - ไม่ได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีหรือวัสดุคงเหลือจากบางหน่วยงาน  
 - เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุของหน่วยงาน บางหน่วยงานยังขาดความรู้ความช านาญเกี่ยวกับระเบียบ
การเบิกจ่าย และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลา  
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4. ข้อเสนอแนะเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหาร (ในสิ่งที่เป็นไปได้) 
 - สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อมาประยุกต์ใช้กับการบริการในด้านต่างๆ 
เช่น ระบบ Big Data , การให้บริการด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 - สนับสนุนงบประมาณให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 
 - ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานเร่งด าเนินการให้ทันเวลา 
ท่ีก าหนด 
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4.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธแ์ละสารสนเทศ 

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 านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ในวันอังคารท่ี 31 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 9/2564 
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แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
๑. ผลงานโดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง ๓ ปี) 

 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมภายนอก ผ่าน
ส่ือมวลชนท้ังออนไลน์และเอกสารส่ิงพิมพ์ จ านวนมากกว่า ๓๐ ข่าว/เดือน 
 การสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่น และ
เครือข่ายส่ือมวลชน 
 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการส่ือสารมวลชนกับบริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า เพื่อเผยแพร่ผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 การจัดท าข่าวเชิงลึก ท่ีรวบรวมผลงานของหน่วยงานต่างๆ มาบูรณาการเป็นผลงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นในเรื่องการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 การอบรมความรู้ให้แก่นักศึกษา เป็นยุวชนนักข่าว เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของนักศึกษา 
 การสร้างองค์ความรู้ให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานตนเอง  

๒. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 วางแผน และด าเนินการประชาสัมพันธ์ ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือต่างๆ และจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ บทความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และบทความสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือบุคคลพิเศษในโอกาส
ต่างๆ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 
๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน (ระบุประเด็นที่ส าคัญ) 

ภารกิจเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงาน ท าให้การประสานงานระหว่างส านักประชาสัมพันธ์ฯ กับ
หน่วยงาน ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสาร
ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น แต่อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ทันสมัย ไม่รองรับกับเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีปรับ 
เปล่ียนไป 
๓. ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือฝ่ายบริหาร (ในสิ่งที่เปน็ไปได้) 

 การสนับสนุนของผู้บริหาร เพื่อสร้างระบบการประสานงาน การส่งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของ
หน่วยงานต่างๆ 

 การสนับสนุนเพื่อจัดท าแผนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการผลิตส่ือออนไลน์ การเผยแพร่
กิจกรรมออนไลน์  

....................................................................................... 
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4.6 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

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                             
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันอังคารท่ี 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.                      
พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 
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แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
1. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง 3 ปี) 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินโครงการตามพันธกิจของสถาบันฯ ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท างานวิจัย และงานวิชาการของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานแบ่งตามกิจกรรมได้
ดังนี้ 

ทุนภายนอก  
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกจ านวน  8  ทุน 
ปีงบประมาณ 2563 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกจ านวน  2  ทุน 
ปีงบประมาณ 2564 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกจ านวน  9  ทุน โดยมีผลงานท่ีโดดเด่นได้แก่ 

 
ล าดับ ผลงาน ปีงบประมา

ณ 
แหล่งทุน 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน "โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยึด วิถี
ชีวิตริมสายน้ า" ภายใต้ความร่วมมือ มรภ -สกว.  

2562 วช. 

2 โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจของ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2562 โครงการ 
วิจัยท้าทายไทย 

(สกสว.) 

3 โครงการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt 

2563 
 

สกสว. 

4 ศักยภาพของสารสกัดจากสมุนไพรย่านางแดงในการพัฒนาเป็น
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ 

2564 สกสว. 

ทุนภายใน  
ปีงบประมาณ 2562 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน  50  ทุน 
ปีงบประมาณ 2563 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน  60  ทุน 
ปีงบประมาณ 2564 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน  39  ทุน โดยมีผลงานท่ีโดดเด่นในเชิงพื้นท่ีได้แก่ 
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ล าดับ ผลงาน ปีงบประมาณ 

1 การศึกษาวัฒนธรรมลาวครั่ง เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในอ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2562 

2 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบกัญชงต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในทางเดินอาหารในระดับ in 
vitro 

2562 

3 ประสิทธิภาพของถังดักไขมันอย่างง่ายในการบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนในแขวงหิรัญรูจี  
เขตธนบุรี 

2562 

4 นวัตกรรมการบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคมและวัฒนธรรมตาม
หลักธรรมมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัด
สมุทรสาคร 

2563 

5 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมย่านฝ่ังธนบุรี ด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

2563 

6 การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกในชุมชนแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 

2563 

7 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยผ่านบทสวดโพชฌังคปริตร 2563 

8 พระปฐมสมโพธิกถา: การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ระหว่างภาพจิตรกรรม
ฝาผนังวัดหงส์รัตนารามกับวรรณกรรมพุทธประวัติสู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

2564 

9 การแยกแบคทีเรียจากดินท่ีมีฤทธิ์ต้านราเพื่อยับยั้งเช้ือก่อโรคสาเหตุโรคแง่งเน่าในขิง 2564 

10 สถานภาพและบทบาทวงปี่พาทย์ในพื้นท่ีฝ่ังธนบุรี 2564 

11 การพัฒนาเว็บไซต์และส่ือมัลติมีเดีย  เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียว  ใน
พื้นท่ีต าบลพันท้ายนรสิงห์  อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  บนพื้นฐานแนวคิดการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 

2565 

 
โดยมีงานวิจัยในพื้นท่ีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  งบประมาณ 2562  จ านวน   15 เรื่อง

งบประมาณ2563  จ านวน 28 เรื่อง   และงบประมาณ 2564 จ านวน 9 เรื่อง 
 
 
 
 
 

 

38



ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ประเภทการยื่นขอรับความ
คุ้มครอง 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

สิทธิบัตรการออกแบบ - 8 ช้ิน 11 ช้ิน 
ลิขสิทธิ์ - 3 ช้ิน - 

อนุสิทธิบัตร - - 6 ช้ิน  
รวม 0 12 ช้ิน 17 ช้ิน 

 
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)   จ านวน 10 บทความ 
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)  จ านวน 10 บทความ 
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)   จ านวน 10 บทความ 
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)   จ านวน 10 บทความ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)   จ านวน 15 บทความ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)   จ านวน 16 บทความ 

2. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนและมีข้อมูลพื้นฐานจากการลงพื้นท่ี

อย่างต่อเนื่อง 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมท้ังชุมชน ในด้านต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
3.  หน่วยงานมีเครือข่ายนักวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยท้ัง

ในระบบชาติ และนานาชาติท่ีหลากหลาย 
4. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเชิงพื้นท่ีและสามารถน าผลงานไปสู่การจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีเจ้าหน้าท่ีบริการและประสานงานด้านการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา   

3. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน (ระบุเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ) 
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประสบปัญหาในการ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และจ าเป็นต้องปรับโครงการหรือกิจกรรมภายในปีงบประมาณ  ในส่วนของ
การด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีมีการสะท้อนจากนักวิจัยท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในด้านของการ                    
ไม่สามารถลงพื้นท่ีในการท าวิจัยในปัจจุบันและรวมถึงความต้ังใจการขอทุนวิจัยในปีงบประมาณถัดไปเนื่องจาก
ความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

4. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร (ในสิ่งที่เป็นไปได้) 
พิจารณา นโยบายในการผลักดันให้คณาจารย์ท่ียังไม่เคยมีผลงานวิจัยมาก่อน ให้มีความจ าเป็นต้องท า

ผลงานวิจัยเพื่อร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
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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 9/2564 

41



 
   

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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