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๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คร้ังที่ ๙/2564 

วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 0๙.๐0 น. 
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  

(Meeting ID: 9๑๘ ๙๕๙๖ ๑๒๐๐ Passcode: 112233) 
 

ผู้มาประชุม 
1.  ดร.พลสัณห์    โพธิ์ศรีทอง ประธาน 
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
3. รศ.สุธน   เสถียรยานนท์ กรรมการ 
4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
5. รศ.ดร.สุวัฒน์    ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
8.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
    

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
5. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๖. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 0๙.๐0 น. 
   

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  
โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ในหน้า 20 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
มีความเห็นดังนี้ ให้ปรับเพิ่มข้อ “9. ควรรีบด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องของการขอรับการจัดสรร
บุคลากรทดแทนนักวิชาการศึกษาท่ีลาออก 
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๒ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  

๔.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา 

 

สรุปเร่ือง 
          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา โดยทางส านักกิจการนักศึกษา
ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
1. การพัฒนานักศึกษาภายใต้ โครงการอบรม “แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่ ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”   
2. ระบบทุนการศึกษา อาทิ  ทุนการศึกษาแบบให้ เปล่า กองทุน เงิน ให้กู้ ยืม 

เพื่อการศึกษา (กยศ.) (กรอ.) กองทุนโควิด กองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์  กองทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู้ภัย COVID-19 

3. การส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และโครงการนักศึกษาช่วยงาน 
๒. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

การพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการอบรม 
“แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”รวมถึงการจัดสรรสวัสดิการและ
บริการให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท้ังในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน  

1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส านักกิจการนักศึกษาได้สนับสนุน
ด้านทุนการศึกษา BSRU Box Care (กล่องปันสุข), การแจกหน้ากากอนามัย, การผลิตเจลแอลกอฮอล์ 
เพื่อแจกจ่ายใหแ้กน่ักศึกษา 

2. ให้การช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อประสบภัยต่าง ๆ เช่น การประสบอัคคีภัย ส านักกิจการ
นักศึกษาได้ให้การช่วยเบ้ืองต้นด้านการเงิน เส้ือผ้าชุดนักศึกษา อาหาร เป็นต้น 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน  

ส านักกิจการนักศึกษามีปัญหาและอุปสรรคคือ การประสานงานความร่วมมือ                   
กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยยังไม่คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบริบทของหน่วยงาน 

๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
ดังนี้ 

ส านักกิจการนักศึกษาใคร่ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มจ านวนบุคลากร  
ในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกรอบอัตราท่ีเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ปัจจุบันส านักกิจการนักศึกษา 
มีการจ้างบุคลากรท่ีใช้งบประมาณของหน่วยงานเอง จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย 
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องออกก าลังกาย และเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ 
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๓ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอช่ืนชมและขอให้ก าลังใจส านักกิจการนักศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจมาก 
แต่สามารถปฏิบัติงานได้ดีและครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน 

2. ควรต่อยอดจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 
เช่น ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยก าหนดประเด็นแล้วจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้ ชัดเจน                     
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก ส ารวจปัญหาความต้องการ             
ในชุมชนก่อนท่ีจะส่งนักศึกษาออกไปท างาน การใช้เครือข่ายร่วมผลักดันโครงการวิศวกรสังคมให้ประสบ
ความส าเร็จ  

3. ควรประสานความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในเรื่องของ อว. U2T ท่ีต้องลงพื้นท่ี โดยสามารถ
ใช้นักศึกษาท่ีจบแล้วร่วมกับนักศึกษาในปัจจุบันท างานควบคู่กันไปได้  

4. ควรใช้เครือข่ายศิษย์เก่าเป็นตัวช่วยน าพาให้เกิดปัจจัยความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ  

5. ควรมีระบบ ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เช่น มีมาตรการดูแล ป้องกัน ไม่ให้
นักศึกษาเล่นพนันออนไลน์ หรือใช้ส่ือออนไลน์ในทางท่ีผิด รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา 

6. ควรผลักดันโครงการวิศวกรสังคมให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีจ าเป็น                 
ในสังคมปัจจุบัน 

7. ควรท างานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างนโยบายให้นักศึกษา 
ท าแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต ในเรื่องของความเครียด เพื่อให้เข้าถึงและใหค้วามช่วยเหลือได้ทันเวลา 

8. ควรจัดหาแหล่งงานเชิงรุก ส าหรับให้นักศึกษาได้ท างาน Part time โดยการเข้าไปหา
หน่วยงานต่างๆ และให้ทางหน่วยงานติดต่อไปยังนักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นและมีฐานะยากจน ขาดโอกาส 
หรือมีปัญหาไม่สามารถศึกษาต่อจนจบได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา 

 

 4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ 

สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ โดยทางส านัก
คอมพิวเตอร์ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนโดยมุ่งพัฒนางานด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย  ภายใต้พันธกิจท่ีส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและ 
การตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคล่ือนพันธกิจ 
ท่ีได้รับมอบหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 
ผลงานท่ีโดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์ ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ท่ีมีนโยบายในการขับเคล่ือน
พันธกิจต่าง ๆ ด้วยกัน 5 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ  
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๔ 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการบ ารุงรักษาเป็นระยะๆ โดยมีการก ากับและเฝ้าระวัง

ไม่ให้ระบบเกิดความเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ เช่น เมื่อมีวันหยุดเทศกาลติดต่อกัน จะมีการจัดบุคลากรของ
ส านักอยู่เวร เพื่อดูแลความเรียบร้อยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถแก้ปัญหาได้ทันที รวมท้ังมีระบบเฝ้าระวัง 
24 ช่ัวโมง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีตอบสนองต่อการเป็น SMART University 

1. พัฒนาระบบบันทึกเวลาให้สามารถเช่ือมต่อกับไลน์ (Line) ส่วนตัวของบุคลากร 
โดยเมื่อบุคลากรสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้า จะส่งเวลาเข้าท่ีไลน์ส่วนตัว เพื่อแก้ปัญหาการลืมหรือไม่รู้
ว่าสแกนเพื่อบันทึกเวลาท างานได้หรือไม่ 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายต าบลแบบบูรณาการ ได้แก่ 1) ระบบรับสมัครงาน 2) ระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน และ 3) ระบบบันทึก
วุฒิบัตร 

3. พัฒนาระบบการสมัครเข้ารับอบรมออนไลน์และบันทึกประวัติการเข้ารับการอบรม
และเก็บวุฒิบัตรออนไลน์ 

4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจัดหมู่เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน 140 หมู่เรียน และน านักศึกษาเข้าหมู่เรียนนั้น ๆ  

5. จัดท าเว็บไซต์ Link.bsru.ac.th เพื่อให้บริการ การท าลิงค์ให้ส้ัน ๆ เพื่อสนับสนุน 
ให้บุคลากรน าไปใช้เพื่อเผยแพร่ผลงาน หรือให้ผู้อื่นดาวน์โหลดผลงาน เพื่อน าไปสู่แนวทางการจัดอันดับ
ของมหาวิทยาลัย 

6. MOU กับ ธนาคารกรุงไทยในการพัฒนา BSRU University Application (U App) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสมรรถนะทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร

และชุมชน 
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักศึกษา และ

กลุ่มคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1. กลุ่มนักศึกษา เน้นการพัฒนาท้ังสมรรถนะ คือ การรับรู้ท่ีเข้าใจในด้านดิจิทัลและ

ทักษะการใช้งานดิจิทัล และมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างครอบคลุมในทุกช้ันปีของนักศึกษา อันได้แก่ 
• กิจกรรมท่ี 1 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล 

ประจ าปีการศึกษา  2562 เป็นกิจกรรมจัดสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
โดยในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ก่อนการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ในปีการศึกษา 2563  
มีการสอบวัดในชุดข้อสอบระดับมาตรฐานสากล (IC3) โดยได้รับการสนับสนุนชุดข้อสอบจาก ARIT และ
ข้อสอบ Digital Literacy ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในการสอบครั้งนี้ เป็นการจัด
สอบในรูปแบบออนไลน์ 100%   

• กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและการสอบวัดสมรรถนะดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และการจัดสอบวัดสมรรถนะ
ทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อน าผลการทดสอบไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ดิจิทัลของนักศึกษาใหม่ 

• กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ อาทิ Microsoft Word, 
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๕ 
Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint และการใช้งาน Microsoft Office 365 ส าหรับนักศึกษา  
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียน โดยตลอดปีการศึกษา สาขาวิชาสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและ
นักศึกษายังสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมตามความประสงค์ของนักศึกษาตามปฏิทินการอบรมท่ีส านัก
คอมพิวเตอร์ก าหนดขึ้น 

2. กลุ่มคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
• กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชา เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้น

ให้สาขาวิชาสามารถมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีน่าสนใจของหลักสูตร เพื่อเป็นช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ท่ีสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และท้ังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารถึงศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า  

• กิจกรรมท่ี 2  อบรม “เทคนิคการสร้างส่ือน าเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft 
PowerPoint” เป็นกิจกรรมท่ีน าเสนอเทคนิคการสร้างส่ือการสอนอย่างไรให้น่าสนใจด้วยการใช้เครื่องมือ 
ท่ีอยู่ในซอฟต์แวร์ท่ีคณาจารย์มีทักษะในการใช้งานอยู่แล้ว แต่เพิ่มเติมการน า Info graphic มาเป็นรูปแบบ
ในการน าเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจแก่ผู้เรียน 

• กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย 
Google Data Studio ส าหรับภาคการศึกษา” ซึ่งเป็นการน าองค์ความรู้ด้าน Data Visualization มาช่วย
ในการออกแบบการน าเสนอข้อมูลจ านวนมากโดยการใช้เครื่องมือของ Google ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการน าเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารให้น่าสนใจ ยกตัวอย่าง บุคลากรของส านัก
คอมพิวเตอร์ นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ หลังเข้ารับการอบรมได้น าองค์ความรู้มาใช้ในการน าเสนอการติดตาม
งบประมาณของส านักคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Data Visualization  ได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย 

• กิจกรรมท่ี 4 การอบรม “การใช้งานแอปพลิเคชัน Microsoft TEAMS (ภาคปฏิบัติ) 
ส าหรับการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์” เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การท างาน
และการจัดการเรียนการสอนมีการปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ ส านักคอมพิวเตอร์   
จึงได้มีการให้ความรู้คณาจารย์และบุคลากรในการใช้เครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปในรูปแบบ New Normal  

• กิจกรรมท่ี 5 อบรม “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Forms ส าหรับการสร้าง
แบบทดสอบออนไลน์” จากการจัดการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนไป การวัดผลการศึกษาของนักศึกษา 
ในสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ ดังนั้น ส านักคอมพิวเตอร์ จึงมีการอบรมถ่ายทอดความรู้
การใช้งานเครื่องมือส าหรับเป็นแบบทดสอบวัดผลการศึกษาแก่คณาจารย์ เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างสมบูรณ์ 

• กิจกรรมท่ี 6  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft 
Teams ส าหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป” เป็นกิจกรรมท่ีส านักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้ 
ด้านการใช้งาน Microsoft Teams แก่คณาจารย์ท่ีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นช่วงของสถานการณ์โควิ-19 ซึ่งส านักคอมพิวเตอร์ได้ให้การสนับสนุนการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 
ในรายวิชาต่าง ๆ พร้อมน าข้อมูลนักศึกษาเข้าหมู่เรียนในห้องเรียนออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวก 
แก่คณาจารย์ผู้ท าการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป และท้ังนี้ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมในห้องปฏิบัติการ 
เพื่อให้คณาจารย์ท่ีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป สามารถใช้เครื่องมือส าหรับการสอน
ออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
๑. ปรับปรุงสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีการใช้งาน 
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๖ 
๒. ปรับปรุงให้บุคลากรภายในยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียว โดยแยกเสาสัญญาณ 

การใช้งาน ช่ือ Staff 
๓. ให้ความรู้บุคลากรภายในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังด าเนินการ

จัดท าร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
๔. ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันภัยทางไซเบอร์ให้เป็นปัจจุบัน 
๕. มีระบบส ารองข้อมูลทุกระบบ หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถกู้ระบบคืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการส านัก

คอมพิวเตอร์ 
การด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการบริการ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขับเคล่ือนสู่การเป็น SMART UNIVERSITY ภายใน 5 ปี” และมีการสร้าง
ค่านิยมองค์กรตามกรอบแนวคิด MORALITY ของมหาวิทยาลัย  โดยก าหนดค่านิยมองค์กร คือ  
“Q-iSERVICE : บริการด้วยใจ ตอบสนองเร็วไว ใส่ใจผู้รับบริการ อย่างมีคุณภาพ” ส่งผลให้ในโครงการ
สร้างค่านิยมองค์กร MORALITY ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของส านักคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้บริหารดีเด่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ 
• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทผู้อ านวยการส านัก จ านวน 1 รางวัล จากผลการ

ประเมินผู้บริหารดีเด่น ระดับหน่วยงานสนับสนุน  ในปี พ.ศ. 2563 ผู้อ านวยการนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์ 
ดร.สุรินทร์ ผลงาม ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ประเภทผู้อ านวยการส านัก 

• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทรองผู้อ านวยการส านัก จ านวน 2 รางวัล  
จากผลการประเมินผู้บริหารดีเด่น ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประเภทรองผู้อ านวยการส านัก ในปี พ.ศ. 2563 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับผลประเมินรองผู้อ านวยการดีเด่น จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นิศากร เถาสมบัติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี         

• บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น จ านวน 2 รางวัล  จากผลการประเมินบุคลากร 
สายสนับสนุนดีเด่น ประจ าปี 2563 ส านักคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนได้รับรางวัล บุคลากร  
สายสนับสนุนดีเด่น จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ นายภักดี โตแดง และนางสาวบุรพร ศรีสุวรรณ        

• บุคลากรสายสนับสนุนของส านักคอมพิวเตอร์ ได้เล่ือนต าแหน่งระดับช านาญการ 
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายเดชอาคม คดเกี้ยว (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ) และนางสาวบังอร 
เหล่าปิ่นเพชร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ)     

• บุคลากรได้โล่เกียรติยศปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นระยะเวลาครบ 25 ปี จ านวน 1 คน ได้แก่ นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ  

๒. ส านักคอมพิวเตอร์มีโครงการจัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ One Person One Device (O-POD) ซึ่งเป็น
โครงการท่ีมีระยะเวลาการด าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์และบุคลากร  
สายสนับสนุนรวมถึงหน่วยงาน สามารถมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในการท างานและการจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างต่อเนื่อง   

 2. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์มีความร่วมแรงร่วมใจในการท างานร่วมกัน ส่งผลให้
การท างานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันการณ์ 
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๗ 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 
  ด้านการบริหารจัดการเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ SMART UNIVERSITY  
จึงต้องมีการพัฒนาระบบขึ้นมา หลากหลายระบบ แต่เนื่องจากบุคลากรด้านนักพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Programmer) มีจ านวนจ ากัด ท าให้มีภาระงานล้นมือ 
 ๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
ดังนี้  
  ๑. ต้องการอัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์  (ด้านนักพัฒนาระบบสารสนเทศและ 
ด้านออกแบบส่ือดิจิทัล) เพิ่ม 
  ๒. งบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางด้านทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมส านักคอมพิวเตอร์ท่ีปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีท่ีปรึกษาท่ีจะน าพาทิศทางการพัฒนาภาระหน้าท่ีของหน่วยงานไปในหลากหลายด้าน 

โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานระยะ 1 – 5 ปี เป็นต้น 
3. ควรจัดการอบรมเทคนิคการสอนออนไลน์ให้แก่อาจารย์ 
4. ควรรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ 
 

 4.๓ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน 

สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน โดยทางส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมท้ังปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง 3 ปี) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงานตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ที่โดดเด่น 

ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ และ

นักศึกษาให้เป็นผู้มีทักษะส่ือสารดีตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีผลงานท่ีโดดเด่น ได้แก่  
1. ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดโครงการท่ีส าคัญจ านวน 2 โครงการ

ได้แก่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ
บุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการส่ือสาร โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ  
ในเนื้อหาการอบรม โดยมีคะแนนการทดสอบหลังการอบรมสูงขึ้น ด าเนินการได้ ร้อยละ 85.45 

2. ด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีความสามารถ 
ด้านการส่ือสารสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ท่ีโดดเด่น ดังนี้  
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๘ 
๒.๑ ด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ 

CEFR (ออนไลน์) โดยผู้เข้าร่วมโครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับ B2 ขึ้นไป ร้อยละ 35.54 

๒.๒ ด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp) โดย  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรม โดยมีคะแนนการทดสอบ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นร้อยละ 68.91  

๒.๓ ด าเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการสนทนา
ระดับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม โดยมีคะแนนการทดสอบ
หลังการอบรมสูงขึ้นร้อยละ 87.80 

๒.๔ ด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและ
วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งท่ี 5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา
กิจกรรมหรือหัวข้อท่ีจัดโครงการในระดับดีมาก 4.4 

๒.๕ ด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ใหม่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับโครงการ คือผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาการอบรม 
โดยมีคะแนนการทดสอบหลังการอบรมสูงขึ้น  

๒.๖ ด าเนินงานโครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC - 
Test of English for International Communication) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  ความเข้าใจ  
ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อท่ีจัดโครงการ ในระดับดีมาก ด าเนินการได้ 4.18  

3. ส านักฯ ได้ด าเนินโครงการพิเศษเพิ่มเติมนอกรายการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ปรับเพิ่มตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษ (TOEIC - Test of English for International Communication) ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือ
หัวข้อท่ีจัดโครงการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
มีผลการด าเนินงาน ท่ีโดดเด่น ดังนี้ 

1. ส านักได้ปรับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร โดยการจัดหาวัสดุส านักงาน กิจกรรมการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังทางด้านวิชาการและด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ผลงานท่ีโดดเด่น คือ ด าเนินงานโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ จ านวน
ของกิจกรรมท่ีด าเนินการร่วมกับเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ ด าเนินการได้ 4 กิจกรรม 

๒.๑ ด าเนินการประสานความร่วมมือเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่องและจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายให้มีความเป็นปัจจุบัน 
สม่ าเสมอ จ านวน 37 ฉบับ โดยได้ด าเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย
ต่างประเทศ (MoU) ใหม ่จ านวน 6 ฉบับ และสร้างความร่วมมือใหม่กับมหาวิทยาลัยในประเทศ จ านวน 1 ฉบับ  

๒.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพให้หลักธรรมาภิบาลมีการด าเนินงานท่ีโดดเด่น ดังนี้ 
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๙ 
- ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเพื่อวางแผน ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของส านักฯ อย่างต่อเนื่องภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประชุม 2 ครั้ง 

  - น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรผ่านการประชุมส านักฯ มีการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้นับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียในการรับบริการของส านัก มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต์ ไลน์ ของส านักฯ 

  - ส านักได้ด าเนินการบริหารจัดการภายใต้ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับส านักงาน และจัดให้มีกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงาน ผลการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากคะแนน 5.00 

  - ด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ภายใต้แผนปฏิบั ติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2563 ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
มีการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมภายในและการอบรมโดยหน่วยงานภายนอก ท่ีส าคัญได้แก่   

  (1) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิเทศสัมพั นธ์และ
เครือข่ายอาเซียน อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 เริ่มมีการอบรมเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  
เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  และด าเนินการต่อเนื่องมาสู่การพัฒนาการจัดท ากรอบอัตราก าลังในปี  
พ.ศ. 2563  

  (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”   

  (3) ด าเนินการจัดการความรู้ในการท างานของบุคลากร ผ่านโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ระบบงานสารบรรณ และ เรื่อง ระบบงานสารบรรณ และสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร   

  (4 ) ผลักดันให้บุ คลากรพัฒนาตนเองโดยการรับการฝึกอบรม 
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การอบรมโครงการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy,  
การทดสอบวัดความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, อบรมการสร้างห้องเรียน
ออนไลน์  ด้วย Google Classroom, อบรมและทดสอบวัดความรู้ เบื้องต้น เกี่ยวกับไวรัส COVID-19  
วิธีการป้องกันและรับมือ โรคติดเช้ือไวรัส , อบรมและทดสอบวัดความรู้ เรื่อง ICT Literacy ทักษะ 
แห่งศตวรรษท่ี 21 , เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด Web OPAC, โครงการ “การเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ COVID-19” เป็นต้น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
๑. ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานในเครือข่าย

ท้ังในและต่างประเทศ มีการจัดการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดท าข้อตกลงความเข้าใจ 
(MoU) ร่วมกับเครือข่ายท้ังภายในและต่างประเทศ โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีส าคัญได้แก่  

๑.๑ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับบริษัท Guangxi Haibo Education Consulting Company วันท่ี 22 มกราคม 
พ.ศ. 2563 
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๑๐ 
๑.๒ การประชุมทบทวนแนวทางการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ (MoU) ออนไลน์  ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา(BSRU) และ Management Development Institute of Singapore (MDIS), 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ วันท่ี 26 มิถุนายน 2563   

๑.๓ การประชุมทบทวนแนวทางการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MoU) ออนไลน์  ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) และ Phnom Penh International University (PPIU), ราชอาณาจักร
กัมพูชาวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 

๑.๔ ประชุมออนไลน์ความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และจาก
มหาวิทยาลัยเหอฉือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 

๑.๕ การประชุมทบทวนแนวทางการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ (MoU) ออนไลน์  ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) และ National Pingtung University (NPTU), ไต้หวัน วันท่ี 22 ธันวาคม 2563 

๑.๖ การประชุมทบทวนแนวทางการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MoU) ออนไลน์  ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) และ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สาธารณรัฐเกาหลี 
วันท่ี 25 มกราคม 2564 

๑.๗ การจับคู่แลกเปล่ียนออนไลน์ระหว่าง Dong-Ah Institute of Media and 
Arts (DIMA) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU)” ในโครงการประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 

๑.๘ การศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564  

๑.๙ การเข้าศึกษาดูงานและหารือการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันเพื่อจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ของส านักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันท่ี 1 มีนาคม 2564   

๑.๑๐ การเข้าศึกษาดูงานและหารือการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ณ กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (หน่วยงานส่งเสริมการบริการนักศึกษาเบ็ดเสร็จ MFU for You) มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
ระหว่างวันท่ี 13-15 มีนาคม 2564 

๑.๑๑ การจัดการประชุมออนไลน์ครั้งท่ี ๑ เรื่องการต่อบันทึกความร่วมมือ 
ทางวิชาการและวาระพิเศษด้านการแลกเปล่ียนการสอนออนไลน์ ระหว่าง Universitas Mahasasaraswati 
Denpasar (UNMAS) วันท่ี 5 เมษายน 2564 

๑.๑๒ กิจกรรมซีรีย์สัมมนาออนไลน์ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
EP.1 : การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับ  Universitas Mahasasaraswati  
Denpasar (UNMAS) วันท่ี 5 เมษายน 2564 
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๑๑ 
๑.๑๓ การลงนามความร่วมมือทางวิชา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา กับ Universitas Mahasasaraswati Denpasar (UNMAS) พร้อมกับคณะผู้บริหารของท้ัง 
สองมหาวิทยาลัย ในด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ 
ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 

๑.๑๔ การลงนามความร่วมมือทางวิชา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กับ Guangxi International Business Vocational College(China) 

๒. พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สู่ความเป็นมืออาชีพ สู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีส าคัญ
ได้แก่ กิจกรรมซีรีย์สัมมนาออนไลน์ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน EP.1 : การจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับ  Universitas Mahasasaraswati Denpasar (UNMAS) 
วันท่ี 5 เมษายน 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปล่ียนแปลงฐาน 
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีส าคัญได้แก่ 

๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร  
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ  การเพิ่มทักษะใหม่และการพัฒนาทักษะเดิมด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับคณาจารย์ 

กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่การเป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อม
วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR)  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  

กิจกรรมท่ี 2 : Writing a Research Article: Dealing with Qualitative Data 
(การเขียนบทความวิจัย : การจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom    

กิ จ ก ร ร ม ท่ี  3  : Writing a Research Article for Quantitative Analysis  
(การเขียนบทความวิจัยส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  

กิ จ ก ร ร ม ท่ี  4  : Publishing in National and International Journals :  
The Key to Success (การตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ : กุญแจแห่งความส าเร็จ) ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom              

กิจกรรมท่ี 5 : Material and English Textbook Development (การพัฒนา
ส่ือการสอนและหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  

กิ จกรรม ท่ี  6  : Present Like a Pro! (การน า เสนองานอย่ างมื ออาชีพ )  
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom         

กิจกรรมท่ี 7 : How to Speak English Like a Native Speaker (ท าอย่างไร
ถึงจะพูดภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษา) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  

กิจกรรมท่ี 8 : ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร  

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพิ่มทักษะใหม่และการพัฒนาทักษะเดิมด้าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 1 : ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
กิจกรรมท่ี 2 : การใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journal 

Online : ThaiJO) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom   
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๑๒ 
กิจกรรมท่ี 3 : ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน (English for Work) ผ่านระบบ

ออนไลน์ Zoom 
๒. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ  

มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษท่ี 21 
สู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ 

๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (การอบรมเตรียมความ
พร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)) 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
กิจกรรมท่ี 2 การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)   
๒.๒ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู ด้านภาษาอังกฤษ ในยุคประเทศไทย 4.0 (การอบรมเตรียมความ
พร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR))   

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
กิจกรรมท่ี 2 การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)   
๒.๓ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม

ส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคคลท่ัวไป (การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์))  

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
กิจกรรมท่ี 2 การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
๒.๔ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม

การแข่งขันความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ   
๒.๕ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม

ส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลท่ัวไป (การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
กิจกรรมท่ี 2 การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)   
กิจกรรมท่ี 3 การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
๒.๖ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม

การพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (การพัฒนาระบบ
ทดสอบออนไลน์และพัฒนาแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพ) 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (BSRU-TEP) 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพการใช้ภาษาไทย ส าหรับผู้พูด

ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (Thai Proficiency Test for Non-Native Speakers of Thai: BSRU-TPT) 
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาระบบทดสอบวัดสมิทธิภาพออนไลน์ 
๒.๗ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม

ส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (การพัฒนาทักษะ
ความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการสอบ ก.พ.) 
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๑๓ 
๒.๘ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู ด้านภาษาอังกฤษในยุคประเทศไทย 4.0 (การพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตครูด้านภาษาอังกฤษส าหรับการทดสอบมาตรฐานสากล TOEIC) 

๒.๙ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูด้านภาษาอังกฤษในยุคประเทศไทย 4.0 (การพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตครูเพื่อเตรียมความพร้อมสอบบรรจุข้าราชการครู) 

๒.๑๐ โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
๑. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ

ศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๒. ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยม
องค์กร MORALITY โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ มีการพัฒนาเว็บไซต์และการจัดฐานข้อมูล
ออนไลน์ อาทิ การท าฐานข้อมูลด้านการบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

๓. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีส าคัญได้แก่ การปรับภูมิทัศน์ส านักงาน ภายใต้
แนวคิด Green Office 

๔. พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเอง 
ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดต้ัง
วิทยาลัยนานาชาติ (ระยะท่ี 2) ปีการศึกษา 2563  

2. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีผลการด าเนินงานท่ีมีจุดเด่นท่ีส าคัญ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรม  
 จุดเด่น 
  ๑. ด้านเครือข่าย ส านักฯมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติมในกลุ่มประเทศ
อาเซียน อาเซียนบวก 5 และประเทศชาติตะวันตกท่ีมีศักยภาพ และมีการประสานงาน ติดต่อด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันกันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินกิจกรรม 
ท่ีส าคัญร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ การจัดการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดท าข้อตกลง  
ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับเครือข่ายท้ังภายในและต่างประเทศ 
  ๒. ส านักวิ เทศสัมพันธ์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลท่ีพร้อมรับ 
เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทางด้าน วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม ให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
เครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศภาคีเครือข่าย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ  
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๑๔ 
 จุดเด่น  
  ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ส านักให้ความส าคัญและมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาท่ีหลากหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา
ทางเลือกท่ีสาม รวมท้ังมีการก าหนดหัวข้อการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ท่ีทันสมัยและเหมาะสม 
กับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และเปิดโอกาสให้คณาจารย์เข้าร่วมรับการอบรมตามความสนใจของตนเอง 
โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารโครงการตั้งแต่การส ารวจ รับสมัคร ฝึกอบรม 
และการประเมินผล 
  ๒. ด้านการพัฒนานักศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่ผู้เรียนแรกเข้ามาในช้ันปีท่ี 1 และมีการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับการสอบวัดสมรรถนะ  
ทางภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR โดยส านักฯ มีระบบกลไกการด าเนินงานพัฒนาด้านภาษาของผู้เรียน
ท่ีชัดเจน ได้แก่ มีการก าหนดเป้าหมายไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของส านักและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
อย่างชัดเจน มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
ท่ีมีตัวแทนจากทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ส่วนในขั้นตอนการด าเนินงาน
พัฒนานักศึกษาได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 
ต้ังแต่การสมัครลงทะเบียน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการฝึกอบรม การรวมรวบ
ข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์และประเมินผล โดยผลงานท่ีโดดเด่นชัดเจนตามตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญ ได้แก่ ร้อยละ
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR  
ในระดับ B2 ในปีงบประมาณ 2564 มีร้อยละ40.84 ซึ่งมีผลท่ีบรรลุและเกินกว่าระดับมาตรฐาน 
ท่ีก าหนดไว้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   
 จุดเด่น  
  ๑. ด้านการด าเนินการจัดท าแผน ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานท่ีมีความชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ  
ตามพันธกิจของหน่วยงานและมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนการจัดท าแผนตลอดจน มีการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปสู่บุคลากร ในสังกัดและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามแผนและมีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานผล 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้มีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ีชัดเจน และสุดท้ายหน่วยงานได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. ด้านการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร 
และติดตาม กระตุ้นให้มีการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. ด้านการบริหารงาน ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีการให้นโยบาย สร้างบรรยากาศ ก าหนดแนวทาง ก ากับติดตาม แสดงตนเป็นตัวอย่างท่ีดี  
ในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  มีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม รับรู้ และเช่ือมั่น 
ในการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๔. ด้านการจัดการความรู้ในองค์การ ผู้บริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ และมีการด าเนินการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการน าความรู้
ท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการความรู้มาเผยแพร่เป็น Explicit Knowledge และมีการน าไปประยุกต์ใช้จริง 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 
  ๑. สถานการณ์ความเส่ียงของการระบาดของโรคระบาดโคโรนาไวรัส-19 ส่งผลต่อภาวะ
ชะงักงันในการเดินทางระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศปัจจุบันและในอนาคต 
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๑๕ 
มีแนวโน้มท่ีจะมีข้อจ ากัดมากขึ้น เนื่ องจากผลกระทบของการระบาดของโรคอุบั ติใหม่และอุบั ติซ้ า  
โดยมีระเบียบ ข้อบังคับการเดินระหว่างประเทศมากขึ้น อุปสรรคดังกล่าวส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมโครงการ
เพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ และการด าเนินงาน
โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัย
ในประเทศและต่างประเทศ ไม่สามารถด าเนินงานตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
  ๒. สถานการณ์การแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ 
ต่อการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีวางแผนไว้ ท าให้ต้องเปล่ียนรูปแบบการจัดโครงการหรือกิจกรรมเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ และระยะเวลาการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  มีความคลาดเคล่ือน และต้องเร่ง 
การด าเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายให้ทันตามไตรมาส ท าให้บางกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มาก  
เนื่องจากตรงกับกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องเร่งการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายให้ทัน 
ตามไตรมาสเช่นเดียวกัน อีกท้ังบางโครงการหรือกิจกรรม ไม่สามารถจัดในรูปแบบออนไลน์ได้ จึงต้อง
เปล่ียนเป็นกิจกรรมอื่น ๆ  
 ๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
ดังนี้  
 ๑. ด้านบุคลากร ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังให้ตรงตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
ของหน่วยงานท่ีต้องส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน การพัฒนาด้านต่าง ๆ เนื่องจากส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านภาษาส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หากมีอัตราก าลังท่ีเพียงพอจะท าให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ๒. ด้านงบประมาณ สถานท่ี และอุปกรณ์ส่ือโสต  
 - ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีภารกิจในการด าเนินงานกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเฉพาะกิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติด้านภาษา ท่ีมีความจ าเป็นในการใช้
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาย VGA สายเสียง และไมโครโฟน จ านวนมาก ท าให้ความพร้อมด้านอุปกรณ์ยังไม่ดี
เท่าท่ีควร เนื่องจากต้องยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่น ๆ หากได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
ต่าง ๆ จะท าให้การด าเนินงานการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
  - ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จะด าเนินการจัดท าวารสารภาษาและ
การศึกษา (Journa of Language and Education Studies) ดังนั้น หากมีห้องวารสาร ท่ีรองรับความสะดวก
ในการท างาน การเก็บเอกสารบทความทางวิชาการ และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีมายื่นเอกสาร  
ซึ่งหากได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้องบริเวณอาคาร 11 ช้ัน 3 ก็จะท าให้การด าเนินงานครบวงจร 
น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ด้านระบบออนไลน์ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นหน่วยงาน 
ท่ีให้บริการด้านภาษาส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งการด าเนินงานจัดโครงการหรือกิจกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีความจ าเป็นต้องใช้ระบบ
ออนไลน์ในการจัดกิจกรรม โดยระบบออนไลน์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด คือ ระบบออนไลน์ ZOOM  
ซึ่งมีข้อจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้งาน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา จ านวนมากกว่า 1,000 คน  
ไม่สามารถใช้งานได้ใน User เดียว ท าให้การด าเนินงานมีข้อจ ากัดและไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
จึงต้องการขอรับการสนับสนุนจัดซื้อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานให้มีจ านวนมากขึ้นในหนึ่ง User 
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๑๖ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนท่ีสามารถพัฒนาส านักให้ก้าวไกล
อย่างเห็นได้ชัดเจน และมีการให้บริการแก่นักศึกษาต่างชาติอย่างดีท าให้มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนเพิ่มมากขึ้น 

2. ควรขยายการรับนักศึกษาไปยังต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในอาเซียนและจีน  
3. ควรสนับสนุนบุคลากรตามท่ีส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนต้องการ เพื่อการ

ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
4. ควรสร้างหรือผลักดันให้เกิดวิทยาลัยนานาชาติ 
5. ควรเก็บผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และน ามา

ต่อยอดพัฒนานักศึกษาต่อไป และขยายผลในการท า KM ส าหรับนักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ ด้วย 
6. ควรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
7. ควรขยายผลการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษไปยังคณะครุศาสตร์ โดยให้นักศึกษาฝึกสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 
8. ควรสร้างมาตรฐานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รวมไปถึงภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาพม่า เป็นต้น เพื่อให้เป็นศูนย์การทดสอบกลางท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
9. ควรจัดต้ังศูนย์แปลภาษา เพื่อจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
10. ควรสร้างบรรยากาศพื้นท่ีโดยรอบของส านักให้เป็นบรรยากาศแบบต่างประเทศ  

โดยเริ่มจากการต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ 
11. ควรสร้างกิจกรรมหรือโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอยู่เสมอหลังจากการลงนาม 

MOU เพื่อให้เห็นผลเชิงประจักษ์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน 
 

 4.๔ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
 

สรุปเร่ือง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี โดยทาง
ส านักงานอธิการบดี ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 - ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ 
 - โครงการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือ“อว.จ้างงาน” และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ หรือ “1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย”  

 - มีระบบการสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าในการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร 
สายสนับสนุน และสามารถตรวจสอบได้จากแอพพลิเคช่ันไลน์แบบ Real Time 

 - มีการวางแผนและจัดระบบการเล่ือนเงินเดือนประจ าปีได้รวดเร็ว และสามารถปรับ
เล่ือนเงินเดือนได้เป็นปัจจุบัน 

 - มี คู่มือวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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๑๗ 
 - มีโครงการท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้รับ 

การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในระดับช านาญการอย่างต่อเนื่อง 
 - มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี  และป ระจ าปี

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 - มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 - มีการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายส านักงานอธิการบดี ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
 - มีการจัดรายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง 
 - มีระบบการบริจาคทุนเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ e-Donation 
 - การคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ได้อย่างรวดเร็ว

และถูกต้อง 
 - การคืนเงิน/ลดค่าบ ารุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาตามสถานการณ์การแพร่

ระบาด เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 - การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

รวมถึงการปรับปรุงห้องเรียนให้มีความสวยงามและทันสมัย การก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านกีฬา 
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารหอพักนักศึกษา หอเกียรติประวัติ และลานอเนกประสงค์ 

 2. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 - ด าเนินงานด้านการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และด าเนินโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การประสานงาน อ านวยความสะดวก ดูแลผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 - ด าเนินงานด้านการจัดประชุม จัดเตรียมห้องประชุม จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องด่ืม
ได้ตรงตามความต้องการของผู้ขอ 
 - อ านวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในห้อง
ประชุมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและการเรียนการสอน  
ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 
 - การจัดท าแผนงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ และการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อเสร็จส้ิน
ปีงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวมเป็นไปตามก าหนด 
 - มีการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ ได้ถูกต้องเป็นอย่างดี ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ
เบิกจ่ายได้ทันเวลาตามแผนการเบิกจ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 - มีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง เงินบ าเหน็จบ านาญ และเงินสวัสดิการ ถูกต้อง
และทันเวลาตามปฏิทินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และก าหนดวันจ่ายเงินบ านาญและ
เงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 
 - มีการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการยืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย  
มีการตรวจสอบ และแจ้งเตือนเงินยืมค้างช าระของทุกหน่วยงานงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติการยืมเงิน 
ทดรองจ่ายและประกาศมหาวิทยาลัย 
 - มีการจัดท ารายงานทางการเงิน การตรวจสอบ ตรวจทาน ปรับปรุง และติดตามผล 
ได้ถูกต้อง 
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๑๘ 
 - การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
 - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และนโยบายการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
 - มีการรวบรวมข้อมูลท าแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย  เงินรายได้จากการ
บริการตามภารกิจ รวมถึงรายงานการใช้รับจ่ายจริงเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการใช้จ่ายงบประมาณ 
 - มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเป็น 
Smart University 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 
  ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานมากไม่สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที 
 ๒. การด าเนินงานด้านแผนและงบประมาณ ตามเงื่อนไขและเวลา ตลอดจนระเบียบแบบ
แผนต่าง ๆ ท่ีมีข้อปลีกย่อยจ านวนมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ COVID-19 ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณ 
บางประเภทไม่เป็นไปตามก าหนด 
 ๓. ไม่ ได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีหรือวัสดุคงเหลือ 
จากบางหน่วยงาน  
 ๔. เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุของหน่วยงาน บางหน่วยงานยังขาดความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๕. ลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลา  
 ๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
ดังนี้ 
 ๑. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อมาประยุกต์ใช้กับ 
การบริการในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ Big Data , การให้บริการด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 ๒. สนับสนุนงบประมาณให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 
 ๓. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงาน  
เร่งด าเนินการให้ทันเวลาท่ีก าหนด 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการท างานของส านักงานอธิการบดีท่ีผ่านมาได้ท างานหนัก เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีภาวะวิกฤต แต่ภาระงานท่ีส านักงาน
อธิการบดีรับผิดชอบนั้นเป็นงานด้านบริการ ซึ่งส านักงานอธิการบดีสามารถด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 

2. ควรเน้นการมีจิตบริการ (Service mind)  
3. ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ถึงการให้ข้อมูลเหตุผลและ

ความจ าเป็นต่าง ๆ ผ่านการส่ือสารท่ีดี โดยท่ีผู้อื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจน 
4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติ

ในการท างาน 
5. ควรเน้นการให้บริการและข้อมูลของเอกสาร ข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีถูกต้องรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
6. ควรวางแผนการใช้งบประมาณและปรับใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า   

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
 

20



๑๙ 
 4.๕ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

สรุปเร่ือง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยร าชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
โดยทางส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
๑.๑ การเผยแพร่ผลการด าเนินงานหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม

ภายนอก ผ่านส่ือมวลชนท้ังออนไลน์และเอกสารส่ิงพิมพ์ จ านวนมากกว่า ๓๐ ข่าว/เดือน 
๑.๒ การสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่น และ
เครือข่ายส่ือมวลชน 

๑.๓ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการส่ือสารมวลชนกับบริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า 
เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

๑.๔ การจัดท าข่าวเชิงลึก ท่ีรวบรวมผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ มาบูรณาการ 
เป็นผลงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยเน้นในเรื่องการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

๑.๕ การอบรมความรู้ให้แก่นักศึกษา เป็นยุวชนนักข่าว เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ
นักศึกษา 

๑.๖ การสร้างองค์ความรู้ให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานตนเอง 

 2. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 วางแผน และด าเนินการประชาสัมพันธ์ ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  
เพื่ อยกระดับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ท่ีดี  โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน ส่ือต่าง  ๆ และจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บทความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และบทความสัมภาษณ์
ผู้บริหาร หรือบุคคลพิเศษในโอกาสต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 
 ภารกิจเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงาน ท าให้การประสานงานระหว่างส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
กับหน่วยงาน ไม่ทันต่อเหตุการณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) 
ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น  แต่อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ทันสมัย ไม่รองรับ 
กับเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีปรับเปล่ียนไป 
 ๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
ดังนี้  
 ๑. การสนับสนุนของผู้บริหาร เพื่อสร้างระบบการประสานงาน การส่งข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๒. การสนับสนุนเพื่อจัดท าแผนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการผลิตส่ือ
ออนไลน์ การเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์ 
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๒๐ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการท างานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศท่ีมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารลงสู่นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
3. ควรท างานวิจัยในเรื่องของความต้องการของนักศึกษาท่ีมีต่อส านักประชาสัมพันธ์และ

สารสนเทศ 
4. ควรวางแผนการท างานเชิงรุกในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น  รวมไปถึงการส่ือสารโดยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส เช่น                
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม             
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยไม่ใช้วิธีการโฆษณาอย่างเจตนา 

5. ควรจัดการแก้ปัญหาภาพลักษณ์องค์กรอย่างรวดเร็วท่ีสุดให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกิดขึ้น 

6. ควรมีความร่วมมือกับเครือข่ายนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ โดยฝึกให้นักศึกษาเป็น
ผู้ส่ือข่าวพลเมือง โดยขอความร่วมมือให้อาจารย์จากหลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นผู้ฝึกนักศึกษา 

7. ควรจัดหาหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าส่ือ Online และให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้ร่วมกันสร้างส่ือ Online ของตัวเองขึ้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

 4.๖ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สรุปเร่ือง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินโครงการตามพันธกิจของสถาบันฯ ในการพัฒนา

และส่งเสริมการท างานวิจัย และงานวิชาการของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยจากผล 
การด าเนินงานแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้ 

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

ท่ีโดดเด่น ได้แก่ 
 

ล าดับ ผลงาน ปีงบประมาณ แหล่งทุน 
1 โครงการพัฒ นา ศักยภาพ การบริหารจัดการการท่ องเท่ี ยว 

โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน "โบสถ์ ศาลเจ้า วัด 
มัสยึด วิถีชีวิตริมสายน้ า" ภายใต้ความร่วมมือ มรภ -สกว.  

2562 วช. 
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๒๑ 
ล าดับ ผลงาน ปีงบประมาณ แหล่งทุน 

2 โครงการสร้ า งนวัต กรรมจากอั ตลั กษณ์ ของกลุ่ มชา ติพั น ธุ์ 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2562 โครงการวิจัย 
ท้าทายไทย 

(สกสว.) 

3 โครงการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt 

2563 สกสว. 

4 ศักยภาพของสารสกัดจากสมุนไพรย่านางแดงในการพัฒนา 
เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ 

2564 สกสว. 

 

ทุนภายใน  
ปีงบประมาณ 2562 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน 50 ทุน 
ปีงบประมาณ 2563 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน 60 ทุน 
ปีงบประมาณ 2564 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน 39 ทุน โดยมีผลงานท่ีโดดเด่น

ในเชิงพื้นท่ีได้แก่ 
 

ล าดับ ผลงาน ปีงบประมาณ 
1 การศึกษาวัฒนธรรมลาวครั่ ง เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ในอ าเภอ                

อู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
2562 

2 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบกัญชงต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในทางเดินอาหารในระดับ in 
vitro 

2562 

3 ประสิทธิภาพของถังดักไขมันอย่างง่ายในการบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนในแขวงหิรัญรูจี  
เขตธนบุรี 

2562 

4 นวัตกรรมการบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถ่ินด้านสังคมและวัฒนธรรมตาม
หลักธรรมมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ า เภอบ้านแพ้ว  จังหวัด
สมุทรสาคร 

2563 

5 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรีด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม 

2563 

6 การออกแบบอัตลักษณ์ ผลิตภัณ ฑ์ของท่ีระลึก ในชุมชนแขวงหิ รัญรูจี  เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

2563 

7 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยผ่านบทสวดโพชฌังคปริตร 2563 
8 พระปฐมสมโพธิกถา: การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝา

ผนังวัดหงส์รัตนารามกับวรรณกรรมพุทธประวัติสู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2564 

9 การแยกแบคทีเรียจากดินท่ีมีฤทธิ์ต้านราเพื่อยับยั้งเช้ือก่อโรคสาเหตุโรคแง่งเน่าในขิง 2564 

10 สถานภาพและบทบาทวงป่ีพาทย์ในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี 2564 
11 การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียว ในพื้นท่ี

ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นฐานแนวคิดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

2565 
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๒๒ 
โดยมีงานวิจัยในพื้นท่ีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย งบประมาณ 2562 จ านวน  

15 เรื่อง งบประมาณ2563 จ านวน 28 เรื่อง และงบประมาณ 2564 จ านวน 9 เรื่อง 
 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ประเภทการยื่นขอรับความคุ้มครอง 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. สถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและมีข้อมูลพื้นฐาน
จากการลงพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  รวมท้ัง
ชุมชน ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 3. หน่วยงานมีเครือข่ายนักวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่ง
เผยแพร่งานวิจัยท้ังในระบบชาติ และนานาชาติท่ีหลากหลาย 
 4. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเชิงพื้นท่ีและสามารถน าผลงานไปสู่การจดคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีเจ้าหน้าท่ีบริการและประสานงานด้านการยื่นขอรับ 
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา   
 
 

 ๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 
 สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประสบปัญหาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และจ าเป็นต้องปรับโครงการหรือกิจกรรมภายใน
ปีงบประมาณ ในส่วนของการด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีมีการสะท้อนจากนักวิจัยท้ังท่ีเป็นทางการและ  
ไม่เป็นทางการในด้านของการไม่สามารถลงพื้นท่ีในการท าวิจัยในปัจจุบันและรวมถึงความต้ังใจการขอทุนวิจัย
ในปีงบประมาณถัดไปเนื่องจากความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว 
 ๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
ดังนี้  
 พิจารณา นโยบายในการผลักดันให้คณาจารย์ ท่ียังไม่เคยมีผลงานวิจัยมาก่อน  
ให้มีความจ าเป็นต้องท าผลงานวิจัยเพื่อร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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๒๓ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการท างานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีการพัฒนาก้าวไกลอย่างเห็นได้ชัด 
มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

2. ควรผลักดันให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจาก
การขอทุนภายในมหาวิทยาลัย 

3. ควรผลักดันให้อาจารย์สร้างงานวิจัยแบบรวมกลุ่ม เน้นการสร้างงานวิจัยร่วมกันระหว่าง
คณะในลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยก าหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4. ควรเพิ่มการท างานวิจัยกับต่างประเทศให้มากขึ้น 
5. ควรก าหนดเป็นนโยบายว่างานวิจัยต้องมี Impact ท่ีชัดเจน 
6. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้การสร้างผลงานวิจัยสามารถใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ              

ท่ีสูงขึ้นได้ 
7. ควรเพิ่มการท างานในลักษณะชุดวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับกทม. หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีคณะครุศาสตร์ 
ลงไปบริการทางวิชาการ และขยายผลต้นแบบงานวิจัยไปสู่ศูนยก์ารศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
    

 ๖.๑ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที่ 
๑. วันศุกร์ที่ 17 

กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่บริการ 
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
๒. วันศุกร์ที่ ๒๔ 

กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่บริการ 
ใน กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน 
 
เลิกประชุม เวลา 1๕.5๐ น. 
 
 

นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2564 
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4.1 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย  
ในอ าเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี 

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                             
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พร้อมแนบข้อมูลโรงเรียนและชุมชนหรือ
องค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2564 

27



 
   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
1.1 โครงการ:  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้กับชุมชนต้นแบบเพื่อต่อยอดศักยภาพขยาย  
   เครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนท้องถิ่นและถ่ายทอดความรู้ตามแผนพัฒนา  
   เศรษฐกิจแห่งชาติ ให้กับชุมชนใหม่  
 
1.2 หลักการและเหตุผล: ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น และการแข่งขันจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
   ท้ังทางด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านบริการ ในแต่ละด้านยังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง 
   เป็นองค์ประกอบ เช่น การลงทุน การส่งออก คู่แข่ง เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาในด้านต่างๆ 
   เป็นไปอย่างครบวงจร และน าไปสู่ความยั่งยืนด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
   เจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีจึงได้จัดท าโครงการการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ เพื่อการถ่ายทอด
   องค์ความรู้และขยายเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ 
   ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และเป็นการ 
   ตอบสนองพระบรมราโชบาย ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
 
1.3 วัตถุประสงค:์ 1. สนับสนุนและสร้างกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนต้นแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ 

  2.พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับชุมชนในด้านต่างๆให้มีความเข้มแข็ง 
   มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น และเกิดความยั่งยืน 

  3.ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและของมหาวิทยาลัย  
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต้นแบบกับชุมชนข้างเคียง ในด้านการผลิต ผลผลิต  

   และการจัดจ าหน่าย 
  5. น าบริบท ข้อมูล มาสร้างงานวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 

1.4 การด าเนินงาน/งบประมาณ งบประมาณ 500,000 บาท   
การด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชุมทีมงานชุมชนและการวางแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ศึกษาความจ าเป็น ส ารวจปัญหา และความต้องการเชิงลึก 
กิจกรรมหลักท่ี 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตชุมชน 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 การต่อยอดการพัฒนาวัตถุดิบ และยกระดับ 
ให้กับชุมชนท่ีรับการพัฒนา 
กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการแพคเกจ 
บรรจุภัณฑ์ ให้น าไปสู่ตลาดท่ีมีความทันสมัย 

กิจกรรมหลักท่ี 4 การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเปิดตลาด 
การผลิตส่ือออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย 

กิจกรรมหลักท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
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ประมวลภาพกิจกรรม  
 

 

 

กิจกรรมศึกษาความจ าเป็น ส ารวจปัญหา และความต้องการเชิงลึก 
 

 

 

- ลงพื้นท่ีส ารวจปัญหา และความต้องการแต่ละชุมชน 
 
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการแพคเกจบรรจุภัณฑ์ ให้น าไปสู่ตลาดที่มีความทันสมัย 

  
 

  

 
 

- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตชุมชน การต่อยอดการพัฒนาวัตถุดิบ 
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ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ) 

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการแพคเกจบรรจุภัณฑ์ ให้น าไปสู่ตลาด 
ที่มีความทันสมัย(ต่อ) 

 

 
 

 

  
 

- มาตรฐานสินค้าชุมชน(ผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา และเครื่องส าอาง) 
 

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการแพคเกจบรรจุภัณฑ์ ให้น าไปสู่ตลาดที่มีความทันสมัย 
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ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ) 

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการแพคเกจบรรจุภัณฑ์ ให้น าไปสู่ตลาดที่มีความทันสมัย
(ต่อ) 

  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการแพคเกจบรรจุภัณฑ์ให้น าไปสู่ตลาดท่ีมีความทันสมัย 
 
กิจกรรมการจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเปดิตลาด การผลิตสือ่ออนไลน์ และการประชาสมัพันธ์ให้
ทันสมัย 

  
-การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาการเปิดตลาด การผลิตสื่อออนไลน์ 

  
- การทดลองน าเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
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ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 
“งานเปิดตลาดชุมชนริมน้ าบ้านจรเข้สามพัน”ภายใต้โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาให้กับชุมชน
ต้นแบบเพื่อต่อยอดศักยภาพ ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนท้องถิ่น และถ่ายทอดความรู้ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติให้กับชุมชนใหม่ (ประจ าปีงบประมาณ 2563)ระหว่างวันท่ี 12 – 13 กันยายน พ.ศ. 2563  
ณ  ริมคลองจรเข้สามพัน วัดโพธาราม ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

33



กิจกรรมติดตามและประเมินผล 
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โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1.1 โครงการ:  โครงการพัฒนาศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป 
   กิจกรรมดนตรีและการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย 

 
1.2 หลักการและเหตุผล: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยสภาพประชากรผู้สูงอายุมี
สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ โดย
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่ากลุ่มประชากรผู้สูงอายุควรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ทางด้านการสร้างเสริมและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ และทางปัญญา เน้นการมีส่วนร่วมการจัดการ ดูแลสุขภาพตนเอง และคน
ในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งทางมหาวิทายาลัยมีนโยบายท่ีจะด าเนินการสร้าง  
“ศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป” ณ ท่ีต้ัง ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต าบล 
สระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้บริการแพทย์
ทางเลือกและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย การตรวจเยี่ยมและอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหา
สุขภาพผู้สูงวัย และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบ
สุขภาพดี 

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนา 
ศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
เป็นศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้สมุนไพร ศาสตร์พระราชา และการสร้าง
เสริมฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ สูงวัยและบุคคลท่ัวไป 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนะคติท่ีดีในการดูแลตนเองในเบื้องต้น เพื่อพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
ร่างกาย และจิตใจกับผู้สูงวัยและบุคคลท่ัวไป เพื่อให้บริการข้อมูล ให้ค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
และเพื่อใหบ้ริการแพทย์ทางเลือกและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย  
 
 
1.3 วัตถุประสงค:์ ๒.๘.๑ เพื่อให้ผู้สูงวัยและบุคคลท่ัวไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนะคติท่ีดีใน

การดูแลตนเองในเบ้ืองต้น 
๒.๘.๒ เพื่อพัฒนาฟืน้ฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย และจิตใจกับผู้สูงวัยและบุคคล 
ท่ัวไป 

        ๒.๘.๓ เพื่อให้บริการข้อมูล ให้ค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน  
       ๒.๘.๔ เพื่อใหบ้ริการแพทย์ทางเลือกและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย 

 
1.4 งบประมาณ งบประมาณ ๘๓,๕๙๐ บาท 
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ประมวลภาพกิจกรรม  
 

1. เมื่อวันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงส ารวจความต้องการกลุ่มผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

2. วันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดนตรีและการท า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยและ
ประชาชนท่ัวไป ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  โดยวิทยาลัยการดนตรี และสาขาวิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1.1 โครงการ:  การพัฒนาองค์ความรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้สมุนไพร
   ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ  
 
1.2 หลักการและเหตุผล:  สมุนไพร หมายถึง พืชท่ีใช้ท าเป็นเครื่องยา สมุนไพรท่ีก าหนดมาจากธรรมชาติ 

และมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะทาง ในทางสุขภาพ อันหมายถึง การ
ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแล
สุขภาพในชุมชนแบบพื้นบ้านด้ังเดิมท่ีอยู่คู่กับประเทศไทยมาต้ังแต่ก่อนสมัยกรุง
สุโขทัย ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม 
วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และรูปแบบการรักษามีท้ังการใช้ยาสมุนไพร การนวด 
การผดุงครรภ์ตลอดจนการรักษาทางจิตใจโดยใช้พิธีกรรมหรือคาถาต่างๆ ซึ่ง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการรักษาสุขภาพ และความเจ็บป่วย
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่จากการพัฒนาในทุกด้านท่ียึดการพัฒนาตามระบบ
ทุนนิยมท าให้ชุมชนมีค่านิยมตามแนวทางของตะวันตกเป็นหลัก โดยเฉพาะด้าน
การจัดการสุขภาพท่ีเน้นการพึ่งพิงจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้ภูมิ
ปัญญาและองค์ความรู้การดูแลสุขภาพเดิมท่ีมีอยู่ในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนาและ
ถูกทอดท้ิงจากคนรุ่นใหม่ ขาดการสืบทอดและผู้รู้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งนับวันจะ
มีจ านวนลดลง ท าให้ชุมชนรับประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านน้อยกว่า
ท่ีควรจะเป็นท้ัง ๆ ท่ีความรู้เหล่านี้สามารถช่วยดูแลรักษาความเจ็บป่วยให้กับ
ชาวบ้านได้อีกท้ังองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านไทย ท้ังท่ีเป็นตัวหมอพื้นบ้าน 
ต ารา พันธุ์พืชท่ีใช้เป็นยา สมุนไพร วิธีการการรักษาโรค ตลอดจนสังคมวัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตฯลฯมีความส าคัญและเป็นส่ิงล้ าค่าท่ีควรจะเก็บรวบรวม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทย เพื่อเป็น
มรดกต่อลูกหลานในการสืบทอดองค์ความรู้  ด้วยเหตุนี้  มหาวิทยา ลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จึงได้จัดท าโครงการ
การพัฒนาองค์ความรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้สมุนไพร
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ 

  
1.3 วัตถุประสงค:์ ๑. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับการเรียนการสอนและงาน

บริการวิชาการ 
    ๒. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 

       ๓. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในครัวเรือน 
 

1.4 การด าเนินงาน/งบประมาณ งบประมาณ ๑00,000 บาท 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในครัวเรอืนเพื่อการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน 
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ประมวลภาพกิจกรรม  
 

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อการดูแลสุขภาพ 
วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมการอบตัวด้วยสมุนไพรและสมุนไพรรมยา  
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ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน 
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

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                             
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.                
พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2564 
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แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง ๓ ปี) 
 ๑.๑ โครงการบริการวิชาการการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน น าไปสู่การสร้างและพัฒนาตลาด
บริการท่ีครบวงจร และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา เพื่อน าไปสู่
นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑) 
 ๑.๒ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การเพิ่มศักยภาพ 
และขีดความสามารถ เพื่อการขยายตัวในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้เป็นไปตาม 
แนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ณ ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
 ๑.๓ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาให้กับชุมชนต้นแบบเพื่อต่อยอดศักยภาพขยาย
เครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนท้องถิ่นและถ่ายทอดความรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ให้กับ  
ชุมชนใหม่” ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต าบลหนองโอ่งและต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
๒. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 ๒.๑ การด าเนินการจัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ หมายเลข ๑๐ ด าเนินการปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจ ท่ีเป็นไม้ดอกและไม้ผล รวมถึงพืชผักสวนครัว  
ในพื้นท่ีหมายเลข ๑๐ รวมท้ังได้ด าเนินการปล่อยปลาในหนองน้ า และด าเนินการจัดต้ังเป็นฐานการเรียนรู้   
ฐานการประชาสัมพันธ์ และเป็นสถานท่ีอบรมให้ความรู้ทางด้านแนวกสิกรรมทางธรรมชาติ ในพื้นท่ีประมาณ ๙ ไร ่

 ๒.๒ ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพร ด าเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ และท าการถมดินเพื่อ
รองรับการจัดกิจกรรมการประกวดสวนสมุนไพรพฤกษชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานศูนย์การ
เรียนรู้สวนสมุนไพร 

 ๒.๓ ศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยและประชาชนท่ัวไป ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรมท่ี ๑. กิจกรมการบริหารจัดการศูนย์การสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และ
ประชาชนท่ัวไป (ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ) 
   กิจกรรมท่ี ๒. กิจกรรมดนตรีและการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย  
   กิจกรรมท่ี ๓. กิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพเบ้ืองต้น 
   กิจกรรมท่ี ๔. กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ มหัศจรรย์ศิลปะบน “ผืนผ้า” เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะผู้สูงวัย 
   กิจกรรมท่ี ๕. กิจกรรมการท าเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือสูตรพิเศษเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ 
   กิจกรรมท่ี ๖. กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
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๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน (ระบุเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ) 
 ๓.๑ ตามพันธกิจของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี คือการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ
และการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการทดลองฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นั้น  
แต่ด้วยโครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดียังมีไม่ครบ ยังขาดหัวหน้างานการบริหาร 
ศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีผลักดันการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเกิดปัญหาอุปสรรค ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช่าไม่เป็นไปตามแผนท่ีว่างไว้ 
 ๓.๒ การด าเนินการก่อสร้างอาคารเกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  
 ๓.๓ การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เกิดความล่าช้าเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  และบุคลากรไม่เพียงพอ 
 
๓. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร  
(ในสิ่งที่เป็นไปได้) 

ข้อเสนอแนะหรือส่ิงท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องด้วยทางศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน เมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี ้

๑. การพัฒนาตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และควรก าหนดตัวบ่งช้ีในเชิงผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ 

๒. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทรัพยกรท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้
ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. มหาวิทยาลัยควรระบุเป้าหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตามพันธกิจให้ชัดเจน เช่น จะมุ่ง
สู่การสู่สร้างรายได้ การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือการสร้างภาพลักษณ์โดยรวม
ให้กับมหาวิทยาลัย 

๔. มหาวิทยาลัยควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจนว่าจะเป็น
หน่วยงานหลักในการให้บริการ หรืออาจเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเกิด
จากบุคคลภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน 

๕. การด าเนินการจัดการความรู้ควรก าหนดประเด็นท่ีเป็นพันธกิจหลักของหน่วยงาน และการน าไป
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

โดยทางคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอน าเรียนไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2564 
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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 10/2564 
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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 17 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ี
บริการในอ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

Zoom Meeting ID: 
966 0190 2375 
Passcode: 112233 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
8. วันศุกร์ที่ 24 กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 
ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ี
บริการใน กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

มติที่ประชุม 
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