
๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที ่๘/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 2๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 0๙.๐0 น. 
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  

(Meeting ID: 967 2104 9426 Passcode: 112233) 
 

ผู้มาประชมุ 
1.  ดร.พลสัณห๑    โพธิ์ศรีทอง ประธาน 
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย๑ขวัญ กรรมการ 
3. รศ.สุธน   เสถียรยานนท๑ กรรมการ 
4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
5. รศ.ดร.สุวัฒน๑    ฉิมะสังคนันท๑ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู๎ชํวยเลขานุการ 
8.  อาจารย๑ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู๎ชํวยเลขานุการ  
    

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย๑ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย๑   พลอาชีพ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
4. นางสาวภรณ๑ทิพย๑     สกุลชูชาติ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
5. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 
๖. นางสาวประภัสสร   แก๎วหาวงษ๑ เจ๎าหน๎าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 0๙.๐0 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให๎พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/2564 เมื่อวันศุกร๑ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/2564 โดยไมํมีการแก๎ไข 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 



๒ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

 4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทย าลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ได๎ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยทาง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได๎น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหนํวยงานที่ด าเนินงานให๎เป็นไปตามนโยบาย และ

ทิศทางที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และมีฐานะเทียบเทําหนํวยงานระดับกอง อยูํภายใต๎การก ากับของสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งตามค าแนะน า
ของอธิการบดีเป็นผู๎ก ากับดูแล การด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยนั้นได๎ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร๑ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) ท าให๎การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลงานที่โดดเดํนตามแผนยุทธศาสตร๑ 
ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย แสดงรายละเอียด ดังตํอไปนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูํความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่  1 สํ ง เสริมบุคลากรให๎ เป็นคนดีและคนเกํงด๎วยการพัฒนาความรู๎ 

ความสามารถ และศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท๎องถิ่นอยํางเต็มที่ 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให๎เป็นองค๑กรที่มีคุณภาพ 

(ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างเครือขํายความรํวมมือด๎านการสื่อสารองค๑กร ทั้งภายในและ

ตํางประเทศ เพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน๑และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให๎เป็นองค๑กรที่มีคุณภาพ 

(โครงการจัดท าจุลสารจดหมายขําวของส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข๎อมูล งบประมาณและบุคลากร

ให๎มีประสิทธิภาพ และคลํองตัว เพ่ือเป็น SMART University มุํงเน๎นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นคํานิยม
องค๑กร MORALITY 

1. โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให๎เป็นองค๑กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให๎เป็นองค๑กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของฝุายสภาวิชาการ) 

 2. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการประชุมอยํางมีประสิทธิภาพ โดยใน

สภาวการณ๑ปัจจุบันส านักงานสภามหาวิทยาลัยได๎น าระบบการประชุมออนไลน๑มาใช๎ในการประชุม 100 % 
และมํุงเน๎นให๎บุคลากรทุกคนสามารถใช๎งานระบบออนไลน๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
 



๓ 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
  สถานการณ๑การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) ท าให๎การใช๎
งบประมาณแผํนดินที่ได๎รับจัดสรรตามระยะเวลาและจ านวนเงินที่ได๎รับไมํสามารถน ามาใช๎ด าเนินงานได๎  
ตามแผนงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย สํงผลให๎การใช๎งบประมาณในสํวนนี้ไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎   
 ๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร  
  ด๎านครุภัณฑ๑ส านักงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยยังขาดครุภัณฑ๑ในการจัดท าเอกสาร
การประชุม  เชํน  เครื่องริโซ   เครื่องถํายเอกสาร ฯลฯ   เนื่องจากครุภัณฑ๑ที่มีอยูํได๎ช ารุดและไมํมีงบประมาณ
ในการซํอมแซม 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอชื่นชมการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดท าเว็ปไซต๑ 
ที่มีข๎อมูลทันสมัยและสามารถเป็นหน๎าตํางของมหาวิทยาลัยได๎เป็นอยํางดี แตํต๎องระวังเรื่องข๎อมูลบางอยําง
ที่เป็นความลับไมํให๎เผยแพรํออกไปได๎ 

๒. ขอชื่นชมบุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยที่มีจิตบริการจากใจจริง และ 
ควรรักษาวัฒนธรรมการท างานที่ดใีห๎คงไว๎  

๓. ควรรีบด าเนินการเรื่องการได๎รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงชั้น ๑๔ โดยประสานงาน
กับกองอาคารสถานที่ให๎รวดเร็ว เนื่องจากงบประมาณแผํนดินเป็นงบปีเดียวไมํใชํงบผูกพัน ต๎องด าเนินการ 
ให๎แล๎วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

๔. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีจุดเน๎นในการที่จะสนับสนุนการเป็น  SMART 
University ของมหาวิทยาลัย 

๕. ควรระมัดระวังในการใช๎อุปกรณ๑ส านักงานจ าพวกเครื่องถํายเอกสารให๎มาก เนื่องจาก
เป็นแหลํงแพรํสารเคมี และควรค านึงถึงความคุ๎มคําการใช๎ครุภัณฑ๑ในด๎านนี้ระหวํางการเชําหรือการซื้อ 

๖. ควรสร๎าง Good Practice ในเรื่องการจัดประชุมสัมมนา เพ่ือเป็นองค๑ความรู๎ที่ดี  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีคูํมือการจัดการประชุม และสามารถจัดอบรมการเป็นเลขานุการในการ
จัดการประชุมให๎แกํหนํวยงานอื่น ๆ ได๎ 

๗. ควรเน๎นย้ าเรื่องการสื่อสารซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
เนื่องจากการสื่อสารเป็นการสร๎างความเข๎าใจระหวํางหนํวยงานตําง ๆ กับสภามหาวิทยาลัย ควรมีที่ปรึกษา
ที่เข๎าใจด๎านเทคนิคการสื่อสาร การวางแผนยุทธศาสตร๑การสื่อสาร ให๎แกํบุคลากรของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได ๎ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  

๔.๒ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ได๎ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยได๎น าเสนอ
ผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 
 



๔ 
๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

บัณฑิตวิทยาลัยได๎วิ เคราะห๑ข๎อมูลพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข๎ องอยํางรอบด๎านตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดท ายุทธศาสตร๑บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
ประกอบด๎วยทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร๑ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ๑เพ่ือยกระดับการพัฒนาท๎องถิ่นที่ยั่งยืน ๕ ด๎าน ดังนี้  

๑. ด๎านเศรษฐกิจ 
๒. ด๎านสังคม 
๓. ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
๔. ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. ด๎านการศึกษา (การสร๎างเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 
๑. มีฐานข๎อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่บริการ 
๒. มีเครือขํายการบูรณาการความรํวมมือทั้งภายในและภายนอกที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
๓. มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได๎ครัวเรือนที่เกิดจากการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร๑  

เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
๔. ประชาชนในท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง สมัครสมานสามัคคี เป็นพลเมืองดี เข๎าใจสิทธิ

และหน๎าที่ของตนเอง 
๕. ชุมชนและท๎องถิ่นที่รับบริการมีระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด๎านอนุรักษ๑

สิ่งแวดล๎อม 
๖. มีผลงานที่แสดงถึงองค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัย หรืองาน

สร๎างสรรค๑ 
๗. มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือเสริมสร๎างคุณคํา

และจิตส านึกรักษ๑ท๎องถิ่น 
๘. มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือขํายไปสูํความเป็นมือ

อาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
(BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาเครื่องมือจัดท าฐานข๎อมูลพ้ืนฐานของพื้นที่บริการ 
๒. พัฒนาองค๑ความรู๎สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพ่ือให๎บริการวิชาการ 

ที่สอดคล๎องกับบริบทของสังคม ชุมชน และท๎องถิ่นทั้งการบริการในรูปแบบ 
ให๎เปลําและกํอให๎เกิดรายได๎ 

๓. น าความรู๎หรือประสบการณ๑จากการให๎บริการวิชาการ มาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

๔. พัฒนาผู๎ประกอบการชุมชนให๎มีทักษะการท างานเพ่ือการมีงานท าและเตรียม
ความพร๎อมส าหรับการท างานในอนาคต โดยการใช๎ความรู๎จากการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 



๕ 
๕. อบรมให๎ความรู๎แกํเยาวชน ผู๎สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง

ด๎านสุขภาวะและปูองกัน แก๎ไขปัญหาสังคมในชุมชนท๎องถิ่นเน๎นการพ่ึงพาตนเอง 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสืบสานพลังปัญญาตามโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้าง

ความความม่ันคงเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สํงเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือเผยแพรํพลังปัญญาและองค๑ความรู๎ 
จากโครงการแนวพระราชด าริสูํการขับเคลื่อนแกํชุมชนและท๎องถิ่นเพ่ือเกิด 
การสร๎างงานและสร๎างรายได ๎

๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 

๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพรํ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทั้งในและตํางประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมาย 

๑. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาสมบูรณ๑ด๎วยอัตลักษณ๑ 
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ (มีทัศนคติที่ดี
และถูกต๎อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข๎มแข็ง มีงานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 
มีระเบียบวินัย) เพ่ือการถํายทอดและบํมเพาะให๎ศิษย๑แตํละชํวงวัย 

๒. การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมด๎านการผลิตและพัฒนาครู 
๓. การพัฒนาสมรรถนะครูของครูให๎มีความเป็นมืออาชีพการเปลี่ยนแปลงฐานวิถี

ชีวิตใหมํ (New Normal) 
๔. ศิษย๑เกําที่ประกอบวิชาชีพครูได๎รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให๎เป็นต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎ 

 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
๑. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ๑ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ 

ประการ 
๒. มีหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับศตวรรษ

ที่ ๒๑  
๓. ครูของครูได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านวิชาการ และทักษะความเชี่ยวชาญ 

ด๎านวิชาชีพเพ่ือให๎มีความเป็นมืออาชีพสูํการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหมํ  
(New Normal) 

๔. ศิษย๑เกําท่ีประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. โรงเรียนสาธิตให๎เป็นต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู 
ให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 



๖ 
ตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท ามีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
 เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในด๎านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร๑สุขภาพที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานสากล มีบทบาทส าคัญในการสร๎างความมั่นคง
ให๎กับท๎องถิ่น  

๒. อาจารย๑มีสมรรถนะระดับมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต มีอัตลักษณ๑ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะ ๔ ประการ พร๎อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
๔. มหาวิทยาลัยมีเครือขํายความรํวมมือกับทุกภาคสํวน ทั้งในประเทศและตํางประเทศ  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํความเป็นเลิศ  
๕. เครือขํายความรํวมมือจากศิษย๑เกําสัมพันธ๑มีความเข๎มแข็งท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความเป็นเลิศในด๎านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรม

บริการ และวิทยาศาสตร๑สุขภาพที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานสากล ได๎มีการบูรณาการ
องค๑ความรู๎สูํนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

๒. มหาวิทยาลัยได๎รับการยอมรับและจัดล าดับในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่  
ที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. อาจารย๑มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร๎างสรรค๑ ได๎รับการเผยแพรํ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ตํอการ
พัฒนาพื้นที่ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔. บัณฑิตมีความรอบรู๎ในศาสตร๑ที่ศึกษา สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
มีอัตลักษณ๑ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร๎อมรองรับบริบทสูํการ
เปลี่ยนแปลงฐานวิถชีีวิตใหมํ (New Normal) 

๕. อาจารย๑และบุคลากร มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ  
มีความสามารถด๎านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี  
มีความก๎าวหน๎าในต าแหนํงวิชาการ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖. มหาวิทยาลัยมี เครือขํายศิษย๑ เกําเพ่ือความรํ วมมือในการสร๎างองค๑ความรู๎และ 
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ย่ังยืน (Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 
๑. สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ  

เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 



๗ 
๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ 

หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความรํวมมือระหวํางสถาบันในตํางประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจ
ศึกษาที่สอดคล๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สูํการเปลี่ยนแปลง
ฐานวิถีชีวิตใหมํ (New Normal) 

๓. สํงเสริมสนับสนุนด๎านการจัดการเรียนการสอนให๎นักศึกษานานาชาติรํวมกับคณะตําง ๆ 
๔. พัฒนาและสร๎างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองตํอการพัฒนาท๎องถิ่น สังคม 

และสากลในศตวรรษที่ ๒๑ และการพ่ึงตนเอง 
แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. ก าหนดระบบกลไกพร๎อมระบบจูงใจที่เอ้ือตํอการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ
หลักสูตรให๎มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ๑ที่โดดเดํนของมหาวิทยาลัย 

๒. สํงเสริมสนับสนุนให๎นักศึกษาและอาจารย๑ผลิต และเผยแพรํนวัตกรรม งานวิจัย  
งานสร๎างสรรค๑ และผลงานอ่ืน ๆ และเข๎ารํวมการประกวด แขํงขันทางวิชาการ  
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างศูนย๑ความเป็นเลิศเฉพาะด๎านเพ่ือยกระดับคุณภาพของ
บัณฑิตและการมีสํวนรํวมในการใช๎ศาสตร๑ที่เชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับ
คุณภาพของประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างงานสรรค์ 
ที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย  
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความม่ันคง ยั่งยืน 
(Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย๑ เ พ่ือสร๎างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม  

งานสร๎างสรรค๑ หรืองานอ่ืน ๆ ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือสร๎างความ
มั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) 

๒. แสวงหาเครือขํายความรํวมมือทั้งในและตํางประเทศ ในการสร๎างงานวิจัย พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพรํผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม  
งานสร๎างสรรค๑หรืองานอ่ืน ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๓. สํงเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหลํงทุนเพ่ือสร๎างงานวิจัย นวัตกรรม งานสร๎างสรรค๑  
หรืองานอ่ืน ๆ ให๎แกํอาจารย๑และบุคลากร 

๔. สํง เสริมสนับสนุนการน าองค๑ความรู๎  ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม  
งานสร๎างสรรค๑หรืองานอ่ืน ๆ ด าเนินการจดทรัพย๑สินทางปัญญาหรือการน าไปใช๎
ประโยชน๑ในการพัฒนาท๎องถิ่น   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพรํผลงานวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอก 

๖. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับ 
การเผยแพรํผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ  
มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 



๘ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดให๎ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตามความต๎องการ  
ของผู๎ใช๎บัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

๒. ก าหนดให๎มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรท าหน๎าที่ควบคุมก ากับ 
การด า เนินงานตามเกณฑ๑มาตรฐานหลักสู ตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

๓. ก าหนดให๎ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยมุํงสร๎างอัตลักษณ๑ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล๎อง
กับความต๎องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร๎างกระบวนการบํมเพาะนักศึกษาให๎มีคุณภาพ มีอัตลักษณ๑ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล๎อง
กับความต๎องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๕. เสริมสร๎างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช๎ทักษะภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะทักษะด๎านดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใช๎เทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ 
ตลอดจนทักษะการใช๎ชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพ่ือการผนึกก าลังพร๎อมการพ่ึงพาตนเอง 

๖. สร๎างเครือขํายความรํวมมือศิษย๑เกําสัมพันธ๑ เครือขํายองค๑กรวิชาชีพ และเครือขํายตําง ๆ   
ในการรํวมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคสํวนทั้งภายในและภายนอก  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยได๎รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด๎านการเป็นสถาบันการศึกษา
เพ่ือท๎องถิ่นที่มีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑สร๎างความมั่นคงยั่งยืนให๎กับประเทศ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลํองตัวมุํงเน๎นการสร๎าง 
ธรรมาภิบาล มีความพร๎อมและความสามารถในการปรับตัวสูํการเปลี่ยนแปลงฐาน 
วิถีชีวิตใหมํ (New Normal) อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 
๑. อาจารย๑ และบุคลากรได๎ รั บการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาการและวิชาชีพ  

มีความก๎าวหน๎าและมีความมั่นคงในสายอาชีพ (Career Path) 
๒. มหาวิทยาลัยมีเครือขํายความรํวมมือกับองค๑กรภายในและตํางประเทศ ในการ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการไปสูํความเป็นเลิศและมีชํองทางประชาสัมพันธ๑ 
ที่สามารถสื่อสารข๎อมูลองค๑กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอน ห๎องปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งเอ้ืออ านวยสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพรองรับการเป็น SMART 
University 

๔. นักเรียน นักศึกษา อาจารย๑ และบุคลากร ยึดมั่นในคํานิยมองค๑กร MORALITY  
๕. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน๑ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และมีทรัพยากรที่เพียงพอ 

ตํอการสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีให๎แกํนักศึกษา อาจารย๑ และบุคลากร 
๖. มหาวิทยาลัยมีหนํวยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพ่ือสร๎างรายได๎ 



๙ 
๗. ศูนย๑การศึกษาอํูทองทวารวดี เป็นศูนย๑วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 

เพ่ือการเรียนรู๎พร๎อมเผยแพรํขับเคลื่อนเรื่องศาสตร๑พระราชา สมุนไพรสูํการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (BCG Model) และการสร๎างเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพผู๎สูงวัย และประชาชนทั่วไป 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา สนับสนุน และสํงเสริมให๎อาจารย๑ บุคลากร นักศึกษา และศิษย๑เกํา ได๎แสดง

ศักยภาพโดยเข๎ารํวม แขํงขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร๑  
ที่เก่ียวข๎องทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

๒. พัฒนา สนับสนุน และสํงเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให๎มีศักยภาพ ได๎รับการพัฒนา 
ในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และก๎าวหน๎าในสายอาชีพ (Career path)  
สูํการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหมํ (New Normal) 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ  
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนด๎านการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารและผลการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารองค๑กรให๎มีความทันสมัย  ทั่ วถึงและ 

ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
๓. การประชาสัมพันธ๑เชิงรุกเพ่ือสํงเสริมภาพลักษณ๑ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให๎เป็น  

ที่รู๎จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพ และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดม่ัน
ค่านิยมองค์กร MORALITY 

         แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให๎สอดคล๎อง 

ตํอการใช๎ข๎อมูลในระดับประเทศ 
๒. พัฒนาอาจารย๑ บุคลากรและนักศึกษาให๎มีสมรรถนะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด๎านบุคลากรด๎วยหลักธรรมาภิบาล 

สํงเสริมบุคลากรให๎มีศักยภาพด๎านการให๎บริการมุํงสูํการเป็น SMART University 
๔. วิเคราะห๑  ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปรํงใสในการปฏิ บัติงาน 

เพ่ือปูองกันผลประโยชน๑ทับซ๎อน และการทุจริตขององค๑กร 
๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด๎านการเงินและงบประมาณเพ่ือให๎เกิด

ความคุ๎มคํา โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
๖. สํงเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให๎นักเรียน นักศึกษา อาจารย๑และ

บุคลากรให๎ยึดมั่นในคํานิยมองค๑กร MORALITY 
๗. ปรับปรุงข๎อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง ในการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให๎ถูกต๎องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล๎องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 



๑๐ 
๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด๎านประกันคุณภาพการศึกษามุํงสูํมหาวิทยาลัย

คุณภาพได๎มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอ 

ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
        แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาและสํงเสริมสนับสนุนให๎มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ การเรียนรู๎ที่ทันสมัย 
ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ในมหาวิทยาลัยแกํนักเรียน นักศึกษา อาจารย๑ 
และบุคลากร 

๒. พัฒนาและสํงเสริมการด าเนินงานด๎านสภาพแวดล๎อมและความปลอดภัย 
เพ่ือน าไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่พร๎อมตํอการเป็น 
SMART University 

๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานที่และพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให๎มีสุนทรียภาพ 
เอ้ือตํอการเรียนรู๎แกํนักเรียน นักศึกษา อาจารย๑ และบุคลากร 
 

ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน ๕๙๔ คน ดังรายละเอียดตามตาราง 
 

จ านวนนักศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จ าแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา ประเภทนักศึกษา และระดับการศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม รวมทั้งสิ้น 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑๒๗   ๑๒๗ ๑๒๗ 

2. ค.ม. การบริหารการศึกษา   ๖๒    ๖๒   ๖๒  

3. ค.ม. หลักสูตรและการสอน   ๕๖    ๕๖   ๕๖  

4. วท.ม. จิตวิทยา   ๙    ๙   ๙  

5.  ค .ม .  การจั ดการศึ กษาและนวั ตกรรม 
การจัดการเรียนรู๎ 

  ๕๗    ๕๗   ๕๗  

6. ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล   ๖    ๖   ๖  

7. ศศ.ม. ภาษาไทย   ๒๒    ๒๒   ๒๒  

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

9. รป.ม. การจัดการภาครัฐฯ   ๖    ๖   ๖  

10. ศป.ม. ทัศนศิลป์   ๑    ๑   ๑  

รวมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท ๑๒๗ ๒๘๓  ๔๑๐ ๔๑๐ 



๑๑ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม รวมทั้งสิ้น 

11. ค.ด. การบริหารการศึกษา   ๙๑ ๙๑ ๙๑ 

12. ปร.ด. หลักสูตรและการสอน   ๕๘ ๕๘ ๕๘ 

13. พท.ด.เภสัชกรรมไทย    ๔ ๔ ๔ 

14. ปร.ด.การบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  ๓๑ ๓๑ ๓๑ 

รวมระดับปริญญาเอก   ๑๘๔ ๑๘๔ ๑๘๔ 

รวมระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ ๑๒๗ ๒๘๓ ๑๘๔ ๕๙๔ ๕๙๔ 

 

การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการจัดอาจารย๑ประจ าหลักสูตรให๎ได๎สัดสํวน
อาจารย๑ควบคุมวิทยานิพนธ๑ 

จัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เ พ่ื อชี้ แจ ง เ งื่ อน ไขการจั ดอาจารย๑ ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ๑ ให๎เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐาน 

ควรมีการขอทุนวิจัยจากภายนอก และการมีสํวน
รํวมการท าวิจัยระหวํางอาจารย๑และนักศึกษาและ
สร๎างนวัตกรรมเพ่ือเป็นประโยชน๑ตํอสังคม 

น าเสนอขําวสารแหลํงเงินทุนวิจัยจากภายนอกให๎
อาจารย๑ระดับบัณฑิตศึกษาได๎รับทราบ เพ่ือน าไป
เป็นแนวทางในการวางแผนวิทยานิพนธ๑/ดุษฎี
นิพนธ๑รํวมกับนักศึกษา 

ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ 
บูรณาการบริการวิชาการเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎
ของนักศึกษาและประสบการณ๑ในการพัฒนา
ชุมชนท๎องถิ่น สํ งผลให๎ เกิดผลผลิต ผลลัพธ๑ 
ผลกระทบ ตํอชุมชนท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 

จัดท าแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ/การท างาน (WIL) 

ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก าหนดกิจกรรมไว๎ ใน 
มคอ.๓ 

จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 



๑๒ 
 ๒. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ด๎านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย๑ / สายสนับสนุน)  
ในภาวะการแพรํระบาดของโรค COVID-๑๙ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยต๎องสลับกัน

ปฏิบัติงานที่บ๎าน (Work from Home) ท าให๎การประสานงานที่ต๎องการความเรํงดํวนติดขัดในบ๎างครั้ง  
2. ด๎านวัสดุ อุปกรณ๑ สถานที่ และงบประมาณ  

ด๎านสถานที่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ห๎องพักส าหรับอาจารย๑และ
ผู๎ทรงคุณวุฒิยังมีจ านวนไมํเพียงพอ เนื่องจากมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น และจ านวนนักศึกษา  
ที่เพ่ิมขึ้นท าให๎ห๎องพักส าหรับอาจารย๑เพ่ือมาปฏิบัติงาน และนัดพบนักศึกษาในยุค New Normal ยังคง 
ไมํเพียงพอ หรือ ไมํเหมาะสมเทําที่ควร 

๓. ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ   
   กระบวนการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal จ าเป็นต๎องมีอุปกรณ๑และ

วัสดุที่ทันสมัยเพ่ือท าให๎คุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ได๎มาตรฐานและเป็นไปตาม Curriculum 
mapping อยํางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนในยุค New normal ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ยังคงมีปัญหาและอุปสรรค คือ ในบางรายวิชาต๎องฝึกปฏิบัติรํวมกัน เป็นงานกลุํมที่ต๎องท ารํวมกันในชั้นเรียน 
แตํการเรียนออนไลน๑ท าให๎เกิดการประสานงานกลุํมที่ลําช๎าในบางครั้ง 

4. ด๎านคุณภาพของผู๎เรียน  
   เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจะเน๎นการแสดงความคิดเห็น 

ในชั้นเรียน สร๎างปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎สอนและผู๎ เรียน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน๑ระดับ
บัณฑิตศึกษาจึงเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางยิ่ง เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ๑ระหวํางอาจารย๑
กับนักศึกษา และ ระหวํางนักศึกษาด๎วยกัน ท าให๎บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการไมํกระตุ๎น
ผู๎เรียนเทําที่ควร 

๕. ด๎านการบริหารและการประสานงานกับหนํวยงาน / สํวนงานอ่ืน เพ่ือการจัดการศึกษา 
 ภาวะการแพรํระบาดของโรค COVID-19 ท าให๎ต๎องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน

กะทันหันบํอยครั้ง ท าให๎เกิดการติดขัดในการติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงาน และเกิดความลําช๎า  
ในการสํงข๎อมูลขําวสารในการประสานงาน 

๓. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
ดังนี้ 

๑. อัตราก าลัง บัณฑิตวิทยาลัยมีความต๎องการอัตราก าลังเพ่ิม 2 อัตรา  ในด๎าน
เทคโนโลยีการศึกษา และด๎านธุรการ เพื่อชํวยขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ
จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ในยุค New normal จ าเป็นต๎องมีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาชํวยบริหารจัดการให๎งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎บัณฑิตวิทยาลัยต๎องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎เพ่ือน ามา
พัฒนาการจัดการการเรียนสอนออนไลน๑ของอาจารย๑ระดับบัณฑิตศึกษาให๎ทันสมัยยิ่งขึ้น 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอชื่นชมคณบดี คณะผู๎บริหาร และบุคลากรที่ถึงแม๎วําจะมีคนน๎อยแตํสามารถสร๎าง
ผลงานได๎มากเป็นที่ประจักษ๑ เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

2. ควรสร๎างกฎกติกาขึ้นมาใหมํถึงแนวทางการบริหารอัตราก าลังอยํางไรให๎ดีขึ้น 

3. ควรก าหนด Outcome-based Education ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาให๎ชัดเจน  



๑๓ 
๔. ควรมีห๎องสมุดของบัณฑิตวิทยาลัยที่เหมาะกับการค๎นคว๎างานวิจัยตําง ๆ 
๕. ควรสร๎างลักษณะเดํนเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
๖. ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมเติม โดยอาจขอรับการจัดสรรจากหนํวยงานที่มีบุคลากร

มากให๎มาชํวยงานกํอน พร๎อมกับการขอรับการจัดสรรอัตราเพ่ิมเติมโดยการจัดท าแผนอัตราก าลังให๎ชัดเจน 
๗. ควรประสานกับเจ๎าของหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่ ากวํา ๕ คน หรือหลักสูตรที่มีจ านวน

น๎อยเพ่ือการประชาสัมพันธ๑ให๎มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
๘. ควรรายงานผลด๎านอัตราการส าเร็จการศึกษาวําเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว๎หรือไมํ

อยํางไร 
๙. ควรปรับแผนยุทธศาสตร๑ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยน าพันธกิจของหนํวยงานมาเป็นตัวตั้ง

อาทิ การหาแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา การตีพิมพ๑เผยแพรํผลงาน การรักษานักศึกษาให๎คงอยูํ  
สิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ ให๎แกํนักศึกษา เป็นต๎น  

๑๐. ควรมีนโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสร๎างมาตรฐานคุณภาพของ
วิทยานิพนธ๑ในแตํละหลักสูตรให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 4.๓ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ได๎ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักสํงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน โดยทางส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได๎น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง 3 ปี) 
๑. การด าเนินตามภารกิจและโครงการทางด๎านวิชาการตําง ๆ ประกอบด๎วย 

งานลงทะเบียนเรียน งานประมวลผลการศึกษา งานทะเบียนประวัติและงานเอกสารทางการศึกษา  
งานบริการรับเรื่องหรือค าร๎อง และงานบริการข๎อมูลสารสนเทศทางทะเบียนและวิชาการ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ที่ผํานมา สถานการณ๑การแพรํระบาดเชื้อโควิด 19 ประกอบกับมาตรการ 
การท างานจากที่บ๎านในชํวงการระบาด  ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได๎พัฒนาและปรับการใช๎
เทคโนโลยีควบคูํกับการท างานมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตํอ 
และการให๎บริการผํานทางออนไลน๑ ได๎แกํ 

  ๑.1 งานรับสมคัรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งภาคปกต ิ
ระบบ TCAS และ ภาคพิเศษ โดยการปรับขั้นตอนตั้งแตํการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การรายงานตัว  
ผํานระบบออนไลน๑ทั้งหมด โดยมี 

   - ระบบรับสมัครนักศึกษาใหมํและรับรายงานตัวออนไลน๑  (BSRU 
ADMISSION) 

   - ระบบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษา (BSRU TODAY) 
   - ระบบรับเอกสารส าคัญส าหรับนักศึกษาใหมํ (BSRU DOCUMENT) 
  1.2 งานด๎านเอกสารและหนังสือราชการส าหรับนักศึกษาและบุคคลภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เชํน การรับ-สํงค าร๎องตําง ๆ การรับเกรดจากอาจารย๑ การติดตํอขอตรวจสอบหรือ
ขอหนังสือรับรอง หรือวุฒิการศึกษาตลอดจนการพิจารณาค าร๎อง ได๎เพ่ิมชํองทางการให๎บริการออนไลน๑  



๑๔ 
จากภายนอกและการบริการทางโทรศัพท๑มือถือ การรักษามาตรการระยะหํางทางสังคมโดยการสื่อสาร  
ผําน Microsoft Team ระหวํางนักศึกษาหรือผู๎มาติดตํอในส านักงานกับผู๎ปฏิบัติงาน 

 2. การปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได๎ด าเนินการอยํางเป็นระบบเพื่อให๎สอดคล๎องกับกลยุทธ๑ของมหาวิทยาลัย และ 
กลยุทธ๑ของส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยในรอบปีงบประมาณ ส านักสํงเสริมได๎จัดท า
โครงการที่สอดรับกับแผนกลยุทธ๑ของส านัก/มหาวิทยาลัย ได๎แกํ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
แนวทางการกรอกข๎อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO โครงการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ 
ด๎านทะเบียนประวัติ และข๎อมูลการศึกษาตามกรอบพระราชบัญญัติคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล พ.ศ. 2562 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู๎เพ่ือมุํงสูํส านักงานสีเขียว (KM For Green Office)” 
โครงการ Tea Break “ก๎าวสูํความส าเร็จต๎องยื่น ทบ. 17 นะจ๏ะ” และโครงการ Tea Break “ลงทะเบียน
ไมํยาก อยํางที่คิด”  

 3. การเสนอ (รําง) ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา วําด๎วย              
การด าเนินงานระบบคลังหนํวยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 2. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 การพัฒนางานบนพ้ืนฐานการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ ความพร๎อมของบุคลากร
ในด๎านการท างานเป็นทีม (Teamwork)  
 ๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน (ระบุเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ) 
  ๑. การใช๎งบประมาณตามแผนงบประมาณพ.ศ. 2564 อันเนื่องจากสถานการณ๑ 
การแพรํระบาดเชื้อโควิด 19 ท าให๎ต๎องมีการปรับโอนย๎ายหมวดเงินตําง ๆ  
 ๒. การปฏิบัติงาน Work from Home ส าหรับบุคลากรบางคนยังมีปัญหาขาดอุปกรณ๑
การท างาน การรับผลการศึกษา  ผํานระบบ  E-document หรือการรับค าร๎องในระบบ Facebook, Line,  
e-Mail นั้น บางครั้งท าให๎การสํงค าร๎องอาจไมํชัดเจนและไมํครบถ๎วน ต๎องมีการแจ๎งสํงใหมํ รวมทั้งค าร๎อง 
มีหลากหลายชํองทางท าให๎ ผู๎สํงค าร๎อง สํงหลายทางเชํนกัน เลยท าให๎มีการรับค าร๎องซ้ าซ๎อนกัน ท าให๎ชํวงแรก
เกิดความลําช๎าในการปฏิบัติงาน 
 ๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร  
 ๑. มาตรการการสํงผลการศึกษาที่เป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ เพ่ือให๎การประเมินผล
การศึกษาเป็นไปตามกรอบเวลาที่เหมาะสม เชํน การส าเร็จการศึกษา การให๎ทุนการศึกษา เป็นต๎น 
 ๒. ปรับปรุงระบบโทรศัพท๑ส านักงาน เนื่องจากระบบโทรศัพท๑ Analog เดิมมีปัญหา 
ในการใช๎งาน เชํน ผู๎โทรเข๎ามหาวิทยาลัยไปเจอคูํสายที่ช ารุด จะได๎ยินเสียงเป็นโทรติดแตํไมํมีผู๎รับสาย  
ท าให๎เกิดการเข๎าใจผิดและน าไปสูํความรู๎สึกไมํดี และเสียงบํนตามหน๎าสื่อสังคมออนไลน๑ 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอชื่นชมส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่สามารถปรับตัวให๎ทันตํอเหตุการณ๑
ในปัจจุบัน โดยการใช๎ IT ในการโต๎ตอบสื่อสารกับนักศึกษาและคณาจารย๑ในการท างานได๎เป็นอยํางดี 

๒. ควรจัดท าแผนด๎านอัตราก าลังให๎ชัดเจน หรืออาจจะขอรับการจัดสรรจากหนํวยงาน 
ที่มีบุคลากรมากให๎มาชํวยกํอน  

๓. ควรติดตามชํองทางการติดตํอจากนักศึกษาที่นอกเหนือจากระบบโทรศัพท๑ Analog  
วํามีผลตอบรับเป็นอยํางไร เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาตํอไป 

๔. ควรระวังเรื่องความถูกต๎องของข๎อมูล ความรวดเร็ว รวมทั้งการมีจิตบริการจากใจจริง  



๑๕ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักสํงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
 

 4.๔ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ได๎ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยทางส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได๎น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินงาน
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมนั้นได๎ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ซึ่งมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 
(ฉบับปรับปรุง) ท าให๎การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผลงานที่โดดเดํนตามแผนยุทธศาสตร๑ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมย๎อนหลัง ๓ ปี  
แสดงรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษา สืบทอด และสํงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 
 ๑. โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม เป็นการจัดกิจกรรม 

เพ่ือเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตําง  ๆ รํวมกับหนํวยงานเครือขํายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่จัดตํอเนื่องมาตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด 
ดังตํอไปนี้ 

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทั้งหมด  
๖ ครั้ง ดังนี้  

  ครั้งที่ ๑ การเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาแล..มลายู : มาเลย๑ที่ควรรู๎” (จัดรํวมกับ
ศูนย๑ข๎อมูลประวัติศาสตร๑ชุมชนธนบุรี) 

  ครั้งที่ ๒ การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง เรื่อง “มหาบุรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล” 
(จัดรํวมกับวิทยาลัยการดนตรี) 

  ครั้งที ่๓ การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง  เรื่อง “การสร๎างสรรค๑การแสดง
เพ่ือสํงเสริมอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่น” (จัดรํวมกับคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑) 

  ครั้งที่  ๔ การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง เรื่อง “แมํบทในนาฏศิลป์ 
สูํแมํบทโนรา กับการเรียนรู๎ผํานมิติทางวัฒนธรรม” (จัดรํวมกับคณะครุศาสตร๑) 

  ครั้งที่ ๕ กิจกรรมการเสวนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ “ใต๎รํมพระบารมี 
๒๓๗ ป ีกรุงรัตนโกสินทร๑” (จัดรํวมกับสภาวัฒนธรรม เขตธนบุรี) 

  ครั้งที่ ๖ การอนุรักษ๑ เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย ผํานการแสดงละครเวที 
บ๎านสมเด็จฯ (จัดรํวมกับคณะวิทยาการจัดการ) 

 - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทั้งหมด  
๔ ครั้ง ดังนี้ 



๑๖ 
  ครั้งที่ ๑ การเสวนาวิชาการ เรื่อง “รอยลาวศรีภูมิถึงลาวบางไส๎ไกํ” (จัดรํวมกับ

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ๑) 
  ครั้ งที่  ๒ การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง  เรื่อง “ท านองบรรเลง  

ฟังเพลงบะเกํา” (จัดรํวมกับวิทยาลัยการดนตรี) 
  ครั้งที่ ๓ กิจกรรมท าบุญ ๑๐๐ ปี เรือนพระยาประสงค๑สรรพการ (ยวง เอกะนาค) 

และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บ๎านเอกะนาค : เรือนงานยํานคลองบางหลวง” (จัดรํวมกับชมรมสยามทัศน๑) 
  ครั้งที่ ๔ การเสวนาวิชาการประกอบการแสดงเรื่อง “เรื่องเหล๎า (เลํา)...ของเมรี 

เมื่อเรื่องเหล๎า...กลายเป็นเรื่องเลํา” (จัดรํวมกับสาขานาฏยศิลป์ ๔ ปี คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑) 
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทั้งหมด  

๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ การเสวนาวิชาการและการแขํงขันตอบค าถามเชิงประวัติศาสตร๑ 

กรุงธนบุรี “ยืน ๑ กรุงธนบุรี”  
  ครั้งที่ ๒ เสวนาวิชาการ “วัยเก๐า...เลําเรื่อง @ฝั่งธนบุรี” (จัดในเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๔) 
๒. โครงการสืบสานประเพณีไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 

ได๎แกํ   
 - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ๎านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ “สืบสาน

ประเพณีลอยกระทงใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ๑ องค๑มหาวชิราลงกรณฯ” 
 - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ๎านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ “ลอย รักษ๑ โลก”  
 - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ๎านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต๑ บ๎านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๒  
 - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต๑ บ๎านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 ๓. โครงการที่เกี่ยวข๎องกับวันส าคัญของพระมหากษัตริย๑และพระบรมวงศานุวงศ๑ ได๎แกํ 
 - โครงการประกวดวงดนตรีลูกทํุงชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ชิงถ๎วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๑๐ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปี ๒๕๖๒       

 - โครงการประกวดค าขวัญเนื่องในวันแมํแหํงชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ หัวข๎อ “สองมือ
แมํผู๎สร๎างโลก” 

 - โครงการน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 - โครงการน๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล๎ายวัน 
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพํอแหํงชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓  

 - โครงการน๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล๎ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 - โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข๎อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จ
พระราชินีศรีแผํนดิน” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี ประจ าปี ๒๕๖๔ 



๑๗ 
 - โครงการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ประจ าปี 
๒๕๖๔ (จัดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 

๔. โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในตํางประเทศ 
 เป็นโครงการที่เปิดรับสมัครเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎ านสมเด็จ

เจ๎าพระยา เพ่ือคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง และนาฏยศิลป์ไทย ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี โดยประจ าการ ๑ ปี เป็นโครงการที่จัดขึ้นตํอเนื่อง 
เป็นระยะเวลา ๒๗ ปี ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในตํางประเทศให๎กับนักศึกษาที่ผํานการคัดเลือกกํอนที่จะไป
ประจ าการที่ตํางประเทศอีกด๎วย 

๕. โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ได๎แกํ 
 - ครั้งที่ ๑ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ  ฝั่งธนบุรี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - ครั้งที่ ๒ วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖. โครงการจัดท ามาตรฐานด๎านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน  ได๎แกํ 
 - โครงการประชุมจัดท ามาตรฐานด๎านศิลปวัฒนธรรมและตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึก

ประสบการณ๑วิชาชีพการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 - โครงการจัดท ามาตรฐานด๎านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน  เรื่อง  
“แนวทางการบริหารงานด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมผํานการเรียนรู๎งานพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง” 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 - โครงการจัดท ามาตรฐานด๎านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คาดวําจะจัดในวันที่ ๓ - ๔ 
กันยายน ๒๕๖๔) 

๗. โครงการที่น านักศึกษาเข๎ารํวมการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตํางประเทศ  
ได๎แกํ 

 - โครงการเผยแพรํนาฏยศิลป์สร๎างสรรค๑ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ 
 - โครงการการบูรณาการ การเรียนรู๎ เผยแพรํการแสดงนาฏยศิลป์ไทยและดนตรีไทย 

เพ่ือเป็นการเรียนรู๎รํวมกับการท างาน (Work - Integrated)  
 - การประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ๎าน ชิงถ๎วยพระราชทาน สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ๎ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๓ “รวมศิลป์ 
แผํนดินสยาม” ภายใต๎ชื่อทีม “นาฏศิลป์ไทยภาคกลาง” เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ 
คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ และวิทยาลัยการดนตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
ควบคุมและดูแลการฝึกซ๎อม โดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑รังสรรค๑ บัวทอง ผู๎อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน รองผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อัมรินทร๑ แรงเพ็ชร ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย๑ยุทธนา 
อัมระรงค๑ อาจารย๑ ดร.เอกรัตน๑ รุํงสวําง อาจารย๑ไกรศร จันทน๎อย อาจารย๑ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ 
คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ซึ่งการแขํงขันครั้งนี้  นักศึกษาคว๎ารางวัลชนะเลิศ พร๎อมเงินรางวัล 
๑๐๐,๐๐๐ บาท นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในความโดดเดํนด๎านศิลปวัฒนธรรม  

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาองค๑ความรู๎ทางด๎านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 



๑๘ 
๑. โครงการจัดท าวารสารทีทัศน๑วัฒนธรรม ปีที่ ๑๘ - ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 ๒. โครงการจัดพิมพ๑หนังสือบริบทวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
 ๓. โครงการจัดท าหนังสือวิวิธวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๓ น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร๎างคุณคําทางสังคมและเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจ 
๑. โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดนํอง...ลํองเรือ เพ่ือความเข๎าใจกรุงธนบุรี  ครั้งที่ ๓๔ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๒. โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓๕ “ทอดนํอง...เยือนเมืองนครเขื่อนขันธ๑กับคุณคํา

มรดกทางวัฒนธรรมนอกราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓๖ “ทอดนํอง...ลํองเรือ เพ่ือความเข๎าใจกรุงธนบุรี” 

ณ เส๎นทางคลองบางหลวง คลองชักพระ คลองบางกอกน๎อย และแมํน้ าเจ๎าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔. โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดนํอง...ลํองเรือ ครั้งที่ ๓๗ ณ เส๎นทาง บางเกาะ : อ๎อม

บางกอก ออกบางลําง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๕. โครงการสํงเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท๎องถิ่น เรื่อง  

“การยกระดับคุณภาพสินค๎าให๎ได๎มาตรฐานและการเรียนรู๎ผลิตภัณฑ๑ชุมชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๖. โครงการสํงเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท๎องถิ่น เรื่อง 

“มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๗. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ๑ชุมชนและบรรจุภัณฑ๑ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ชุมชนท๎องถิ่นด๎วยอัตลักษณ๑และ

ทุนทางวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สํงเสริมอัตลักษณ๑และสร๎างคํานิยมความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ๑ความเป็นไทย 
 ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ - ๙ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
 ๒. โครงการสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย สวมใสํผ๎าไทยทุกวันศุกร๑ และจัดประกวดสวมใสํ

ผ๎าไทยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 ๓. โครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ในหัวข๎อ “New Normal 

วิถีชีวิตใหมํในบริบทสังคมไทย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สืบสานพระราชปณิธานผํานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๑ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการเพ่ือสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรํวมกับคณะ ๕ คณะและวิทยาลัยการดนตรี ซึ่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ได๎ด าเนินการจัดท าโครงการในกลยุทธ๑นี้ทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดังนี้  

 ๑. โครงการสํงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งและ
ยั่งยืนแกํชุมชนท๎องถิ่น และโครงการจัดท า “ภาพยนตร๑สารคดีสั้น เดิมพันที่ยิ่งใหญํ” (ด าเนินการรํวมกับ
คณะวิทยาการจัดการ) 



๑๙ 
 ๒. โครงการสํงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ : โครงการพัฒนา

สร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ชุมชนสูํสังคม และโครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมด๎วยการบูรณาการแหลํงเรียนรู๎  
ด๎านวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถิ่น (ด าเนินการรํวมกับคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑) 

 ๓. โครงการการพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎ด๎านทรัพยากรการประมงและพ้ืนที่ปุาชายเลน 
แหลํงเพาะพันธุ๑ตามธรรมชาติของสัตว๑น้ าในต าบลบางกระเจ๎า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
อันเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ (ด าเนินการรํวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร๑และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

 ๔. โครงการน๎อมน าพระราชด าริสูํการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
(ด าเนินการรํวมกับคณะครุศาสตร๑) 

 ๕. โครงการคนวิทย๑ จิตอาสารํวมต๎าน โควิด ๑๙ และ โครงการ “คนวิทย๑จิตอาสา  
สืบสานพระราชด าริบนวิถีแหํงความพอเพียง (ด าเนินการรํวมกับคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี) 

 ๖. โครงการบูรณาการศาสตร๑ดนตรีเพ่ือชุมชน และ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมด๎วย
การบูรณาการแหลํงเรียนรู๎ทางด๎านวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถิ่น  (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
“มหาดุริยางค๑รวมใจ เทิดไท๎องค๑มหาวชิราลงกรณ” (ด าเนินการรํวมกับวิทยาลัยการดนตรี)  

 ๗. โครงการ “สืบสานศาสตร๑พระราชา เรียนรู๎วิถีเกษตรอินทรีย๑และการท าความดี 
ด๎วยหัวใจ” (ส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 

 ๘. โครงการจัดท าหนังสือสมุนไพรกับภูมิปัญญาไทย  เพ่ือเผยแพรํคุณประโยชน๑ 
ของสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยให๎กับชุมชนท๎องถิ่น (ส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 

 2. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินงานทางด๎านศิลปวัฒนธรรมในหลายมิติทั้งการรักษา 
สืบทอด และสํงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให๎คงอยูํ  
อยํางยั่งยืน สํงเสริม อัตลักษณ๑และสร๎างคํานิยมความเป็นไทย และสืบสานพระราชปณิธานผํานโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เ พ่ือสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน ซึ่งภารกิจที่กลําวมานั้นครอบคลุม 
แผนยุทธศาสตร๑ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร๑ชาติ 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 
  ๑. ด๎านบุคลากร ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลากรสายสนับสนุนจ านวนน๎อย 
เมื่อเทียบกับปริมาณงานและความหลากหลายของงานที่ต๎องด าเนินการ ท าให๎การท างานบางอยํางไมํประสบ
ความส าเร็จเทําที่ควร  
  ๒. ด๎านงบประมาณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได๎รับงบประมาณเพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานของส านักฯ ทั้งงบประมาณแผํนดินและงบบ ารุงการศึกษา จ านวน ๑.๖ ล๎านบาทตํอปี
โดยประมาณ ซึ่งไมํเพียงพอตํอการด าเนินงานให๎ครอบคลุมตามภารกิจ เชํน งบประมาณด๎านการวิจัย
ทางด๎านศิลปวัฒนธรรม งบประมาณในการการสร๎างผลงานสร๎างสรรค๑ที่ เกิดจากองค๑ความรู๎  
ด๎านศิลปวัฒนธรรม งบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถที่เพ่ิมขึ้น  
ในสายงานของตนเพื่อก๎าวไปสูํต าแหนํงที่สูงขึ้น อีกท้ังงบประมาณในการซํอมบ ารุงอุปกรณ๑ตําง ๆ ที่เกิดการ
ช ารุดเสียหายตามอายุการใช๎งาน นอกจากนี้ในสํวนของงบบ ารุงการศึกษาที่ได๎รับจัดสรรตามระยะเวลา  
และจ านวนเงินที่ได๎รับไมํสามารถน ามาใช๎ด าเนินงานได๎ตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
สํงผลให๎การใช๎งบประมาณในสํวนนี้ไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎   
 ๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร (ในสิ่งที่เป็นไปได๎) 



๒๐ 
 ๑. ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนเพ่ือการด าเนินงานที่เต็มประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ๒. ของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน เรื่องการพัฒนาบุคลากร การซํอม
บ ารุง และการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณท่ีวางแผนไว๎ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอชื่นชมส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงานโดดเดํนจ านวนมาก โดยเฉพาะจุดเดํน 
เรื่องการมีเครือขํายวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและตํางประเทศ  

๒. ควรสรุปผลการด าเนินงานย๎อนหลัง ๓ ปี ที่มีผลกับนักศึกษา คณาจารย๑ บุคลากร และ
ชุมชนท๎องถิ่น โดยเฉพาะผลที่เกิดจาก Outcome-based Education  

๓. ควรมีที่ปรึกษาตํางประเทศ เพ่ือติดตํอประสานงานความรํวมมือกับเครือขํายวัฒนธรรม
ในตํางประเทศ 

๔. ควรผลักดันอาคารอนุรักษ๑ที่มีอยูํ  อาทิ  บ๎านเอกะนาค  โรงละคร ๑๕๐ ปี  ศรีสุริยวงศ๑ 
ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ระดับชาติ โดยบูรณาการศาสตร๑กับสาขาวิชาตํางๆของมหาวิทยาลัย 

๕. ควรสร๎างผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาองค๑ความรู๎ของแหลํงเรียนรู๎กรุงธนบุรีศึกษาตาม
ยุทธศาสตร๑ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๖. ควรปรับแผนยุทธศาสตร๑ให๎มีตัวชี้วัดเรื่องของการสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปวัฒนธรรม 
ให๎เป็นที่ประจักษ๑ระดับประเทศ 

๗. ควรเปิดศูนย๑การเรียนรู๎กรุงธนบุรี เพ่ือให๎บริการแกํหนํวยงานทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งผู๎สนใจได๎เข๎ามาศึกษาเรียนรู๎อยํางสมบูรณ๑  

๘. ควรประชาสัมพันธ๑ไปยังโรงเรียนตําง ๆ เพ่ือให๎นักเรียนเข๎ามาศึกษาในแหลํงเรียนรู๎ 
กรุงธนบุรีศึกษา เพ่ือชํวยประชาสัมพันธ๑การรับนักศึกษาให๎แกํมหาวิทยาลัยได๎อีกทางหนึ่ง 

9. ควรรีบด าเนินการเสนอตํอมหาวิทยาลัยในเรื่องของการขอรับการจัดสรรบุคลากร
ทดแทนนักวิชาการศึกษาที่ลาออก 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 4.๕ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ได๎ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหา
และอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ด๎านบริหารจัดการห๎องสมุด 

 ๑. โครงการบ๎านสมเด็จบุ๏คแฟร๑ ครัง้ที ่๑๐ 



๒๑ 
 ๒. โครงการสํงเสริมการเข๎าใช๎ห๎องสมุด ได๎แกํ กิจกรรมถํายภาพห๎องสมุดที่ชอบ 
ในมุมที่ใชํ กิจกรรมสะสมแต๎มแลกรางวัลจากการใช๎บริการผํานเครื่องยืม – คืนอัตโนมัติและกิจกรรม 
กระเป๋าให๎ยืม 
 ๓. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดสัญจร 
 ๔. โครงการอบรมการเสริมสร๎างความรู๎ในการเขียนบรรณานุกรมและ เอกสารอ๎างอิง 
 ๕. โครงการอบรมการใช๎SPSS for Windows ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎น 
 ๖. โครงการอบรมเทคนิคและวิธีการสืบค๎นข๎อมูลส าหรับนักศึกษาและคณาจารย๑ 
 ๗. โครงการสัมมนาการบริหารจัดการห๎องสมุดอยํางมีสํวนรํวม 
 - ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ๑. โครงการจัดการสารสนเทศและความรู๎เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ครัง้ที ่๕ ณ ชุมชน 
วัดศรีสุทธาราม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 
  ๒. โครงการจัดการสารสนเทศและความรู๎เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ครั้งที่ ๖ ณ 
โรงเรียนกุศลวิทยา อ. กระทํุมแบน จ. สมุทรสาคร 
  ๓. โครงการอบรมเทคนิคการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู๎เริ่มต๎น 
  ๔. โครงการแบํงปันความรู๎จากห๎องสมุดสูํชุมชน 
 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - โครงการเพิ่มศักยภาพระบบสารสนเทศและการสืบค๎นข๎อมูลออนไลน๑ 
  ๑. โครงการการพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน๑ระบบ ThaiJo 
  ๒. โครงการการใช๎โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎น 
  ๓. โครงการสํงเสริมการใช๎ห๎องสมุด 
  ๔. โครงการห๎องสมดุสัญจร 
 - โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ทรัพยากรสารสนเทศและฐานข๎อมูล 
  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือหนังสือพิมพ๑ วารสาร สื่อโสตทัศน๑ e-Book 
ขําวออนไลน๑ (News Center) 
 - โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ประกอบด๎วยการปรับปรุงพ้ืนที่
และสิ่งสนับสนุนระบบการให๎บริการ 
  ๑. การปรับปรุงห๎องน้ า 
  ๒. การปรับเปลี่ยนระบบให๎บริการเป็นระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) 
  ๓. การจัดหาคอมพิวเตอร๑ เพ่ือการให๎บริการในการสืบค๎นข๎อมูล 
 - โครงการบริการวิชาการแบบสร๎างรายได๎และการให๎บริการสูํสังคม ชุมชน และท๎องถิน่ 
  โครงการถํายภาพเพ่ือสร๎างรายได๎บนโลกออนไลน๑ (แบบหารายได๎) 
 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 - การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  ๑. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ๑  และฉบับอิเล็กทรอนิกส๑  สนับสนุน 
การเรียนการสอน การวิจัย 
  ๒. บ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓. สนับสนุนการผลิตสื่อวิดีทัศน๑แนะน าบ๎านเอกะนาค 
  ๔. สนับสนุนการผลิตสื่อแนะน าห๎องเกียรติประวัติ มบส. 
  ๕. สนับสนุนการผลิตคูํมือการพัฒนาศักยภาพผลงานทางวิชาการ 
 - การสํงเสริมและการให๎บริการความรู๎จากห๎องสมุด 



๒๒ 
  ๑. โครงการอบรมออนไลน๑ การสืบค๎นข๎อมูลเพื่อการวิจัย (OPAC) 
  ๒. โครงการอบรมออนไลน๑ การสืบค๎นเพื่อการวิจัยจากฐานข๎อมูลออนไลน๑ 
  ๓. โครงการอบรมออนไลน๑ การเขียนบรรณานุกรมและการอ๎างอิงข๎อมูล 
  ๔. โครงการสํงเสริมกิจกรรมการใช๎บริการห๎องสมุด 

 2. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 ๑. สํงเสริมการใช๎ทรัพยากรสารสนเทศการบริการความรู๎ทางวิชาการ สนับสนุน 
การผลิตบัณฑิต และการวิจัย 
  ๑.๑ โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ ดังนี้ 
   - อบรมออนไลน๑การเขยีนอ๎างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th 
   - อบรมออนไลน์การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย OPAC 
   - อบรมออนไลน์การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX และการสืบค้น
ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
   - บริการแนะน าข้อมูลผ่าน VROOM 
  ๑.๒ โครงการสนับสนุน การท าวิจัยดังนี้ 
   - อบรมออนไลน์เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย 
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   - อบรมออนไลน์เทคนิค การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑.๓ บริการผู้ช่วยสนับสนุนการวิจัย 
   - โดยจัดให้มีห้องบริการเฉพาะที่ชั้น ๓ และมีบรรณารักษ์ผู้มีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญให้ค าแนะน าข้อมูลเพ่ีอการท าวิจัย การอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม และการตีพิมพ์ 
บทความในวารสาร ให้กับนักศึกษา บัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ๒. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้บริการวิชาการ เพ่ือการ
พัฒนาชมุชนท้องถิน่ในพืน้ที่รับผิดชอบ  
  ๒.๑ โครงการบริการวิชาการ 
   - จัดการแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น 
  ๒.๒ จัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
   - โดยจัดท าเป็นสื่อดิจิทัล เรื่อง การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
รูปแบบ APA 7th  
  ๒.๓ จัดท าคลังความรู้ดิจิทัล 
   - เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
คลังข้อมูลสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
 ๓. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู้สนับสนุนการเรียนรู้ สร้างสรรค์ การศึกษา 
ค้นคว้า และการวิจัย 
 ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับระบบห้องสมุดดิจิทัล และจัดการ
สภาพแวดล้อม พ้ืนทีส่ร้างสรรค์ ตามแนวคิด Learning and Working Space ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๔.๑ การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติบน Smart phone เพ่ิมช่องทาง 
การบริการให้มีความสะดวก และสามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลาสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  
ส่งเสริมการเรยีนรู้สร้างสรรค์เชื่อมโยงความรู้ไร้ขอบเขต เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



๒๓ 
  ๔.๒ สนับสนุนระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการจัดการห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
  ๔.๓ พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการ ได้แก่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ 
  ๔.๔ จัดการสภาพแวดล้อมพ้ืนที่สร้างสรรค์ตามแนวคิด Learning and 
Working Space ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนํวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินงานตามพันธกิจเพ่ือมุํงสูํ SMART Library และสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูํ SMART University ดังนั้น 
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยส าคัญ ตลอดจนสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
และจ านวนบุคลากรทีมีคุณภาพและเพียงพอตํอการให๎บริการ  
  ๑. ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑ ระบบเครือขํายมีอายุการใช๎งานนานกวํา ๑๐ ปี  
หากระบบเครือขํายหยุดท างานกะทันหันสํงผลให๎เกิดความเสียหายอยํางมาก ท าให๎ไมํสามารถใช๎งานระบบ
คอมพิวเตอร๑ทั้ งอาคาร และไมํสามารถใช๎ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติและระบบสารสนเทศออนไลน๑  
เพ่ือการบริการได ๎
  ๒. ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑  ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ และฐานข๎อมูลออนไลน๑ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยมีราคาสูง ซึ่งงบประมาณ 
ของส านักวิทยบริการฯ ยังไมํเพียงพอตํอการจัดหาสื่อทีท่ันสมัยให๎ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
  ๓. สภาพแวดล๎อม อาคาร สถานที่อาคารส านักวิทยบริการฯ มีอายุกวํา 20 ปี ท าให๎
ระบบตําง ๆ มีความเสื่อมสภาพตามระยะเวลา ได๎แกํ ระบบไฟฟูาระบบสุขภัณฑ๑ และการรั้วซึม/น้ าขัง 
ในอาคารเมือ่เกิดฝนตก 
  ๔. บุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ  
ครบก าหนดเกษียณอายุราชการ ท าให๎จ านวนบุคลากรลดลง 
 ๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร  
 ๑. ส านักวิทยบริการฯ ต๎องปรับปรุง/พัฒนาระบบเครือขํายหลักที่ ส าคัญมากที่สุด 
ของระบบจึงขอรับการสนับสนุนในการจัดหา อุปกรณ๑เครือขํายสวิตซ๑ให๎รองรับเทคโนโลยีในปั จจุบัน 
ตลอดจนคอมพิวเตอร๑แมํขําย คอมพิวเตอร๑ลูกขําย ระบบเครือขํายไร๎สาย ซึ่ งมีความจ าเป็นอยํางมาก 
ในการให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑ และสื่อดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ  
 ๒. ขอรับการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑
รูปแบบออนไลน๑และสื่อดิจิทัลให๎ครอบคลุมหลักสูตร รองรับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ตํางประเทศ ให๎มจี านวนที่เพียงพอตํอหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
 ๓. ขอความอนุเคราะห๑ส านักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่) พิจารณาปรับปรุง
อาคาร สภาพแวดล๎อมของส านักวิทยบริการฯ ได๎แกํ ระบบไฟฟูา ระบบสุขภัณฑ๑ การรั้วซึม/น้ าขังในอาคาร
เมือ่ฝนตก 
 ๔. ขอรับการสนับสนุนบุคลากรทดแทนอัตราเดิมที่เกษียณอายุราชการ 
 
 
 
 



๒๔ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอชื่นชมการท างานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาห๎องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาให๎ก๎าวไกลไปมาก 

๒. ควรจัดท าแผนในระยะ ๕ ปี   เพ่ือก าหนดทิศทางของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา โดยมีเครือขํายห๎องสมุดในตํางประเทศ มีที่ปรึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องในการ
จัดท าแผน  

๓. ควรมีฐานข๎อมูลงานวิจัย และมีเครือขํายความรํวมมือทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
เพ่ือรองรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอกที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน  
ทั้งการศึกษาค๎นคว๎าและการตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัย เผยแพรํงานบริการวิชาการตําง ๆ  

๔. ควรส ารวจการใช๎งานห๎องตําง ๆ ของส านักวิทยบริการที่เปิดให๎บริการ วํามีจ านวน
ผู๎ใช๎งานในแตํละห๎องมากน๎อยเพียงใด และควรมีกลยุทธ๑ในการชี้แจงให๎ผู๎บริหารและคณาจารย๑มอบหมาย
งานหรือกระตุ๎นให๎นักศึกษาเข๎าห๎องสมุดเพ่ือไปศึกษาค๎นคว๎าหาข๎อมูล  

๕. ควรเปลี่ยนภาพลักษณ๑ (Branding) ค าวํา ห๎องสมุด ให๎หายไป เพ่ือสร๎างทัศนคติใหมํ
ให๎แกํนักศึกษาในยุคปัจจุบันให๎เกิดความสนใจที่จะใช๎บริการห๎องสมุดแนวใหมํ 

๖. ควรศึกษาดูงานห๎องสมุดของมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งมีความทันสมัย แล๎วน ามาปรับ
ประยุกต๑ให๎เข๎ากับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ในอนาคตการศึกษาค๎นคว๎า 
จากหนังสือจะลดลง เนื่องจากสามารถสืบค๎นทางดิจิทัลหรือชํองทางออนไลน๑ตํางๆ ได๎  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    

 ๖.๑ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที ่
๑. วันอังคารที่ 31 

สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักคอมพิวเตอร๑ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสมัพันธ๑ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ประชุมออนไลน๑ 
ผํานโปรแกรม 

Zoom 
ส านักงานอธิการบด ี
ส านักประชาสัมพันธ๑ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันศุกร๑ที่ 17 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยีย่มโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ท่ีบริการ 
ในอ าเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ศูนย๑การศึกษาอํูทองทวารวด ี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  
๓. วันศุกร๑ที่ ๒๔ 

กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยีย่มโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ท่ีบริการ 
ใน กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหนํวยงาน 
 
 



๒๕ 
  ๖.๒ แนวทางการตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่บริการ 
 

สรุปเรื่อง 
                   ตามที่คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได๎ก าหนด
ชํวงเวลาของการตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่บริการในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือให๎หนํวยงาน 
รับการตรวจเยี่ยมได๎รับทราบแนวทางการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการติดตามฯ  จึงมอบหมายให๎ 
ฝุายเลขานุการประสานงานกับคณะครุศาสตร๑เพื่อขอข๎อมูลการจัดท าโครงการรํวมกัน อาทิ โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีกิจกรรมที่ด าเนินการให๎แกํโรงเรียน เชํน การยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู๎ อําน เขียน คิดวิเคราะห๑ การสร๎าง Application เพ่ือรองรับการสอนออนไลน๑ โดยขอให๎
ทางคณะครุศาสตร๑คัดเลือกโรงเรียนที่คณะได๎ให๎บริการโครงการดังกลําวให๎แกํทางคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได๎เข๎าตรวจเยี่ยม ทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 
และสุพรรณบุรี และแนวทางการตรวจเยี่ยมชุมชนท๎องถิ่น ควรเน๎นกลุํมประชาชนในชุมชนที่ทางมหาวิทยาลัย
ได๎ให๎บริการทางวิชาการตําง ๆ เชํน โครงการ อว.จ๎างงาน โครงการตามยุทธศาสตร๑เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
เป็นต๎น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่บริการ 
 
เลิกประชุม เวลา 1๕.๔๐ น. 
 
 

นางสาวภรณ๑ทิพย๑   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย๑ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


