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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธาน ได้กล่าวถึงหนังสืออนาคตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2585 
จัดท าโดยสถาบันวิจัยการพัฒนานโยบายสาธารณะ เนื้อหาของหนังสือเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยจากหลาย
ภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ภายใน 20 ปีข้างหน้า ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชนส าหรับ
คณะกรรมการ และหน่วยงานที่จะไปตรวจเยี่ยม   
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 3.1 การจัดอันดับ Time Higher Education Impact Rankings (THE SDGs) 2022  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สรุปเรื่อง 
 

 สืบเนื่องในคราวประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการจัดอันดับ Time Higher Education 
Impact Rankings (THE SDGs) 2022 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอให้ 
นายอภิชาติ สิงห์ชัย น าข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างจุดเน้นจุดเด่นที่เป็นความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมายมาน าเสนอเพ่ือเป็นข้อมูลแก่ 
คณะกรรมการฯ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างจุดเน้นจุดเด่นที่ เป็น 
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือการจัดอันดับ Time Higher 
Education Impact Rankings (THE SDGs) 2022 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การรับฟังแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้เข้าน าเสนอแนวนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้   

1. มหาวิทยาลัยเห็นชอบกับแนวทางการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการฯ โดย
การตรวจเยี่ยมระดับหลักสูตรนั้นอยากน าเสนอหลักสูตรที่มีปัญหาในเรื่องของนักศึกษาที่มีจ านวนรับต่ ากว่า
แผนที่ก าหนดไว้มาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข้อมูลในส่วนนี้ แต่ด้วยปัจจัยด้านระยะเวลาในการลงพ้ืนที่
ตรวจเยี่ยมนั้นอาจไม่สามารถลงตรวจเยี่ยมได้หลายหลักสูตร จึงต้องการให้ลงลึกในหลักสูตรที่มีปัญหาอย่าง
แท้จริง โดยขอให้ทางคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ให้
ข้อเสนอแนะกับทางหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ขอให้ทางคณะกรรมการฯ ช่วยอนุเคราะห์ติดตาม สอบถามทางคณะ หลักสูตร 
หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการตามนโยบายหรือตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ต่อตัวชี้วัด
ที่ทางหน่วยงาน ได้ท าข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน เป็นต้น  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอขอบคุณท่านอธิการบดีที่ ได้ให้นโยบาย ให้แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เพ่ือให้รับทราบเป็นข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ต่อไป 

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ถ้าชื่อหลักสูตรยากจะมีผลต่อการประชาสัมพันธ์ 
3. การรักษานักศึกษาให้คงอยู่ เห็นควรให้อาจารย์ที่ปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยร่วมกัน

ช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือรักษานักศึกษาให้คงอยู่  
  

มติที่ประชุม รับทราบ แนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 



๓ 
 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
  

สรุปเรื่อง 
 

          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.30 น. โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยที่น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยไว้โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฟังก์ชันของระบบ i-Thesis เพ่ือใช้ควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ได้ด าเนินการอบรมให้กับอาจารย์ บุคาลกร และนักศึกษา  

๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา (การพัฒนาหลักสูตร) 
ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ิมขึ้นในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
จ านวน ๕ หลักสูตร 

๓. โครงการจัดท าวารสารศึกษา อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน รอผลเพ่ือเข้าฐาน 
TCI 2 ต่อไป 

๔. โครงการวิจัยเรื่อง ระบบตรวจจับและเตือนภัยฝุ่น PM 2.5 ตลอดปีงบประมาณ 
๕. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง

ศักยภาพชุมชนในจังหวัดนครนายก ตลอดปีงบประมาณ 
๖. โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่  ๑ 
มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๑. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการบรรยายทฤษฎีมีข้อจ ากัด 
เนื่องจากอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ 

๒. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในด้านการสอน พบว่ามีอุปสรรคในด้าน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน  

๓. ด้านสถานที่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ห้องพักส าหรับอาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น และจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
ท าให้ห้องพักส าหรับอาจารย์มาปฏิบัติงาน และนัดพบนักศึกษาในยุค New Normal ยังคงไม่เพียงพอ 
หรือไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 

๔. ขอรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการการเรียนสอนออนไลน์ 
ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 ๓. บัณฑิตวิทยาลัยน าข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนางานดังนี้ 

 3.๑ อัตราก าลัง บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท ากรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน โดยเล็งเห็น 
ถึงความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือรองรับภาระงานและหลักสูตรที่เปิดเพ่ิมในอนาคต  
จึงได้ขอจ้างบุคลากรสนับสนุนงบประมาณ กศ.บพ ของบัณฑิตวิทยาลัยตามภาระงาน สังกัดส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย และภาระงานการก ากับ ติดตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบอัตราก าลังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ 



๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในบันทึกข้อความ เลขที่ อว ๐๖๔๓.๑๔/๗๓๓ เรื่องลงนามในค าสั่งจ้าง และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ ๒๘๕๔/๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเจ้าหน้าที่บัณฑิตบัณฑิต
วิทยาลัย ชื่อนายกิตติพศ  ช่องสาร ประจ าต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ) 
 3.๒ สถิติจ านวนหลักสูตรและ จ านวนนักศึกษา 
หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา ๒๔ หลักสูตร 
สถิติจ านวนนักศึกษา ๒๕๖๑  – ปัจจุบัน ๑,๔๗๙ คน 
จากตาราง สถิติจ านวนหลักสูตรและ จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.๓ การปรับแผนยุทธศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัยได้น าพันธกิจของหน่วยงานของบัณฑิต
วิทยาลัยในการเพิ่มจ านวนนักศึกษาดังนี้ 
  - จ านวนหลักสูตรที่เพ่ิมข้ึน จาก ๑๘ หลักสูตร เป็น ๒๔ หลักสูตร 
  - จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น จากปี๒๕๖๓ จ านวน ๕๔๖ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน 
๖๐๕ คน และ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากแผนรับ ๖๙๕ คน รวมทุกหลักสูตร ก าลังเปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ช าระเงินแล้ว ๓๐๕ (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
 3.๔ สิ่งอ านวยความสะดวก 
  - บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับปรุงห้องเรียนทันสมัย อาคาร ๑๒ ชั้น ๓-๔ ทั้งมหด ๑๒ ห้อง  
มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ใช้ได้จัดการเรียนการสอนแบบ ONSITE และ ONLINE  
  - อาคาร ๖ ชั้น ๘ - ๙ มี ๑๒ ห้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบทุกห้อง 
  - ได้จัดท าโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่แจกทุกหลักสูตร 
  - ได้จัดท าคูมือการท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  บัณฑิตวิทยาลัย ให้กับหลักสูตร 
เพ่ือน าไปเผยแพร่ในการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตรทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  
เพ่ือเป็นใตราฐานเดียวกัน 
 ๔.บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
และมีผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

๑. สัญญาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่าง Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University กั บ  Glodal Kangroo Education Technology Development Co., Ltd. Chana 
๑๙ กรกฎาคม ๒๐๑๙ 

๒. สัญญาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน  Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University กับ Edith Cowan University Australia วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๐๑๘ 

๓. สัญญาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University กับ Guangxi Inernational Business Vocational College , Chana ๓ กรกฎาคม ๒๐๑๘ 

๔ . สัญญาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนBansomdejchaopraya Rajabhat 
University กับ Qingdao Hengxing Unoversity of Science and Technology, Chana 

๕. ข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
๑. ปัญหาหรืออุปสรรคในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย คือ เกิดจากจ านวนนักศึกษา 

ไม่เป็นไปตามแผนรับ ส่งผลโดยตรงต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งปัญหาของสถานการณ์การ  
แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัยต้องปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมเป็นระบบออนไลน์ 

๒. งานวิจัย ควรลดขั้นตอนการด าเนินงานให้น้อยลง ลดงานเอกสาร เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการท างาน หากมีข้ันตอนและงานเอกสารมาก จะท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจ 



๕ 
๓. ด้านสถานที่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ห้องพักส าหรับอาจารย์และ

ผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น และจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
ท าให้ห้องพักส าหรับอาจารย์เพ่ือมาปฏิบัติงาน และนัดพบนักศึกษาในยุค New Normal ยังคงไม่เพียงพอ 
หรือไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 1. ขอชื่นชมบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้พยายามลงพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และ
มีจ านวนนักศึกษาเข้าเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างมาก  
 2. ควรขึ้นป้ายบอกอาคารของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นทางการและชัดเจน เพ่ือสร้างความ
น่าสนใจให้แก่นักศึกษา 
 3. ควรมีห้องสมุดของบัณฑิตวิทยาลัยโดยเฉพาะ และห้องท างานที่นักศึกษาสามารถเข้า
มาใช้บริการได ้  
 4. การดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติให้ส าเร็จการศึกษาและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 5. การดูแล ควบคุม ก ากับมาตรฐาน ทั้ง 25 หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
รวมทั้งการประเมินผลการส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 6. ควรศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับใหม่ให้เข้าใจชัดเจน 
เนื่องจากมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการถ้าอาจารย์จะมีผลงานทางวิชาการ จ านวนงานวิจัย ว่าตามเกณฑ์
จะสามารถช่วยได้อย่างไร ส่วนนักศึกษาท่ีตกค้างจะมีผลกระทบต่อการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่อย่างไร 
 7. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมาย SDGs ทางบัณฑิต
วิทยาลัยสามารถช่วยขับเคลื่อนผลการจัดอันดับ Impact Rankings (THE SDGs) ในเรื่องตัวชี้วัดจ านวน
งานวิจัยได้ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยทาง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 ๑. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และทิศทาง
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับกอง อยู่ภายใต้การก ากับของสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามค าแนะน า
ของอธิการบดีเป็นผู้ก ากับดูแล การด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยนั้นได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย แสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 



๖ 
กลยุทธ์ที่  1 ส่ งเสริมบุคลากรให้ เป็นคนดีและคนเก่ งด้วยการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ และศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

(ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
กลยุทธ์ที่  2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้ งภายในและ

ต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

(โครงการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวของส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากร          

ให้มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยม
องค์กร MORALITY 

1. โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ) 

 การด าเนินงานตามพันธกิจส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามพันธกิจและ
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ 
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งคาดหวังว่าจะน าผลการประเมินไปใช้ 
ในการวางแผนและปรับปรุงการให้บริการส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้ประสิทธิภาพ โดยผลการประเมิน
พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 , S.D = 0.66)  
และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการบริการให้มาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุค New Normal ในปัจจุบัน 2) พัฒนาระบบการใช้แท็บเล็ตท าวาระการประชุม
ให้ใช้งานง่ายและเร็วกว่านี้ 
 ๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1) ด้านอาคารสถานที่ เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
และพ้ืนที่บริเวณชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ส่งผลให้ห้องประชุมและห้องพักรับรองส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอและไม่สะดวกในการจัดประชุม  

2) การรับส่งข้อมูลข่าวสาร/เอกสารต่าง ๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานไม่ให้
ความส าคัญในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เท่าท่ีควร เช่น การตอบแบบสอบถาม การติดตามการด าเนินงานต่าง ๆ 
ส่งผลให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรายงานข้อมูลได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 ๓. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยน าข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนางานดังนี้ 
 1) ควรรีบด าเนินการเรื่องการได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงชั้น ๑๔ โดยประสานงาน
กับกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้รวดเร็ว เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินเป็นงบปีเดียวไม่ใช่งบผูกพัน
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปี พ.ศ. 2565 จ านวน 8.5 ล้านบาท ในการปรับปรุงห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  



๗ 
(เหม ผลพันธิน) และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือรองรับการเป็น SMART University และปรับปรุงห้อง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยและชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

 2) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีจุดเน้นในการที่จะสนับสนุนการเป็น SMART 
University ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในสภาวการณ์ปัจจุบันส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้น าระบบการประชุมออนไลน์มาใช้
ในการประชุม 100 % และมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนสามารถใช้งานระบบออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนับสนุนการเป็น SMART University ของมหาวิทยาลัย โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีแนวคิด 
จะท าโครงการส ารวจการใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพ่ือวิเคราะห์การใช้งานและ 
น าผลมาพัฒนาให้ตอบสนองต่อการใช้งานในอนาคตต่อไป 

3) ควรระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ส านักงานจ าพวกเครื่องถ่ายเอกสารให้มาก เนื่องจาก
เป็นแหล่งแพร่สารเคมี และควรค านึงถึงความคุ้มค่าการใช้ครุภัณฑ์ในด้านนี้ระหว่างการเช่าหรือการซื้อ  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยใช้ระบบการประชุมออนไลน์ ส่งผลให้
ปริมาณการแพร่สารเคมีลดลง สอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย 

 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลการจัดท า
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) รอบ 6 เดือน ระดับหน่วยงาน ในระดับดีเด่น 
จากหน่วยตรวจสอบภายใน และส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ดังค่านิยมองค์กรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย UNITY 
 ๔. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ (MOU) และมีผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยกับเครือข่ายส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาทิ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร และส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้น าแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละที่  
มาพัฒนาและปรับใช้ให้การท างานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕. ข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยขอรับการสนับสนุน ดังนี้  
 1) ขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการท างานด้านกราฟิก  

 2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบ ารุงรักษาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Meeting) เนื่องจากส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้น าระบบจัดการเอกสารการประชุม Board Meeting 
มาใช้ในการบริหารจัดการประชุม จึงมีความจ าเป็นในการบ ารุงรักษาระบบ เพ่ือให้พร้อมส าหรับการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง 
  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอชื่นชมการท างานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่อง 
การน าระบบการประชุมแบบ e-Meeting มาใช้ท าให้ลดการใช้กระดาษและการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 

2. ควรไปศึกษาดูงานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส านักงานสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย 
ที่มีมาตรฐานสูง หรือมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความแตกต่าง เพ่ือเป็นการหาข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมและ 
น ากลับมาปรับปรุงส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

3. ควรพัฒนางานการจัดการประชุมให้สามารถเป็นต้นแบบและแนวปฏิบัติที่ดีได้ โดยการ
จัดท าคู่มือการจัดประชุม 

https://e-meeting.nrct.go.th/
https://e-meeting.nrct.go.th/


๘ 
4. ควรพัฒนาตนเองในแต่ละบุคคลโดยการจัดท าผลงาน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

เพ่ือความก้าวหน้าของตนเอง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่ งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน โดยทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนที่น าเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยไว้ โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีวิสัยทัศน์  “มุ่งเป็นศูนย์กลางสารสนเทศ 
ด้านวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองต่อผู้รับบริการ และสนับสนุนการด า เนินงานตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งไปสู่ SMART University"  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินงานที่น่าสนใจ
หลายด้าน ดังนี้ 
 1.1 การปรับน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการในงานเพ่ือตอบสนองผู้รับบริการ ทั้งการ
น าระบบ Digital Transcript เข้ามาเริ่มให้บริการส าหรับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป โดยให้บริการเป็น 2 ระบบกับระบบเอกสาร และมีระบบตรวจสอบสถานะนักศึกษาที่พัฒนา 
ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  เป็นระบบส าหรับ
ใช้งานเบื้องต้นเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจริงหรือไม่  
และการปรับปรุงระบบรับสมัครซึ่งได้พัฒนาการให้บริการออนไลน์รองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
ที่ใช้บริการมาให้เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นในส่วนของระบบส่งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
 1.2 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565 เริ่มตั้งแต่ 
การสร้างไฟล์สนับสนุนการท าเล่ม มคอ.2 จนถึงการน าเข้าระบบ CHECO หลังหลักสูตรได้รับการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และประสานงานเพ่ือการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว. ปัจจุบันมีหลักสูตรที่พัฒนา
เพ่ือเปิดสอนในปีการศึกษา 2565 น าเข้าระบบ CHECO แล้วจ านวน 43 หลักสูตร และได้รับการเห็นชอบ
แล้วจ านวน 14 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565) 
 1.3 การเพ่ิมศักยภาพเตรียมการรองรับนักศึกษาต่างชาติ ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
เว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นเว็บ 3 ภาษาคือไทย อังกฤษ และจีน พร้อมทั้ง 
จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับบุคลากรเตรียมให้บริการกับนักศึกษาต่างชาติ 
 1.4 การเริ่มน าส านักงานเข้าสู่การเป็น “ส านักงานสีเขียว (Green Office)” โดยเริ่มต้น
จากการให้ความรู้และการลดก๊าซเรือนกระจก จนสามารถได้รับใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมลด 
ก๊าซเรือนกระจก ในรูปแบบการจัดการของเสีย จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือ อบก.   

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) กับการท างาน 
ด้านต่าง ๆ ของส านักฯ ซึ่งมีการน าเข้าระบบไอทีเป็นสารสนเทศทางงานทะเบียน ที่อาจจะมีบางส่วน  



๙ 
ที่ขัดต่อ พรบ. ดังกล่าว เนื่องจากทางส านักฯ เป็นแหล่งสารสนเทศข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
ทั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงศิษย์เก่า 
 2.2 Platform ต่าง ๆ ที่จะถูกน ามาใช้ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ทางส านักฯ จะต้อง
ท าความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง ต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ข้อมูลเพื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้เรียนส าหรับการสืบค้นหากมีการตรวจสอบในอนาคต  
 2.3 รายละเอียดส าหรับการด าเนินการของกฎกระทรวง 5 ฉบับ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 2.4 ช่องทางการติดต่อกับส านักขั้นพ้ืนฐาน คือระบบโทรศัพท์เนื่องจากมีปัญหาคู่สาย
ขัดข้องบ่อยครั้ง ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง 
 3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และพัฒนางานดังนี้ 

ส านักฯ ได้ด าเนินงานเพื่อพัฒนาตามข้อแนะน า 2 ประเด็น คือ  
3.1 จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร โดยให้ความรู้ 

ด้านงานสารบัญและทิศทางการเขียนผลงานให้กับบุคลากร ขณะนี้ มีบุคลากรได้รับการต่อสัญญาจากการ
ส่งคู่มือปฏิบัติงานแล้ว 2 ราย และส่งผลงานเข้าสู่การประเมินระดับช านาญการแล้ว 1 คน  

3.2 พัฒนาการให้ข้อมูลผ่านทางช่องทางการติดต่อด้วยรูปแบบของคลิป VDO และ 
มี YouTube Channel ของส านักฯ เพ่ิมขึ้น รวมถึงมีการย้ าและกระตุ้นเรื่องของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ต่อผู้รับบริการในการประชุมบุคลากร 

4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และมีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

ส านักฯ ได้เริ่มต้นติดต่อเพ่ือความเป็นเครือข่ายกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และคาดว่า  
จะมีเพ่ิมขึ้น โดยเป็นเครือข่ายการท างาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานระหว่างกัน ไม่มีการลงนาม
อย่างเป็นทางการ 

5. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ให้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสนับสนุนอะไรบ้าง 
5.1 มาตรการส่งผลการศึกษาตามก าหนดในปฏิทินวิชาการของอาจารย์ เพ่ือให้การ

ประมวลผลการศึกษาเป็นไปตามกรอบเวลา เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการด าเนินการในล าดับต่อไป เช่น 
การมอบทุนการศึกษา การส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

5.2 ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถใช้งานได้ดีทั้งระบบ  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอชื่นชมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อยู่เสมอ โดยเฉพาะกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ได้ปรับเปลี่ยนกฎใหม่  

2. ควรมีระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เนื่องจากในอนาคตอันใกล้อาจต้องมีการ
เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้ามาเป็นนักศึกษาในหลักสูตรพิเศษ 

3. ควรรักษาการให้บริการในรูปแบบ Service mind ให้คงอยู่เสมอ 
4. ควรจัดท านวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทางส านักคิดค้นข้ึนในรูปแบบเอกสาร เพ่ือเป็นคู่มืออ้างอิง 

หรือเอกสารอ้างอิงให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของส านักต่อไป  



๑๐ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่ งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
 

 4.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยทางส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 ๑. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
     ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม การด าเนินงาน
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมนั้นได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 
(ฉบับปรับปรุง) ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษา สืบทอด และส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความ
หลากหลาย ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่
อย่างย่ังยืน 
 ๑. โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จัดกิจกรรมทั้งหมด ๓ ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ การเสวนาวิชาการ เรื่อง “บอกเก้า-เล่าสิบ@ฝั่งธนฯ” และชมนิทรรศการ  
๒ ส ารับ ๒ ลีลา ๒ รสชาติ กับหนังสือเรื่องราวฝั่งธนฯ ได้แก่ หนังสือวิวิธวัฒนธรรม “วัยเก๋าเล่าเรื่อง@ฝั่งธนฯ” 
และหนังสือสมุดภาพ “รฤกธนบุรี ๒๕๐ ปี” (จัดร่วมกับชมรมสยามทัศน์)    
 ครั้งที่ ๒ การเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุรกิจการท าอุปกรณ์เครื่องดนตรี และเครื่องละคร 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรม สู่การสืบสานงานช่างศิลป์  
 ครั้งที่ ๓ การเสวนาวิชาการประกอบการแสดงละครชาตรี เรื่อง วงษ์สวรรค์-จันทวาส 
ตอน จินดาสมุทรรบประลัยกัลป์ และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขับร้องและการแสดงละคร
ชาตรีให้กับนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาดนตรีไทย 
วิทยาลัยการดนตรี และผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ด าเนินการในวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๕) 
 ๒. โครงการสืบสานประเพณีไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 
ได้แก่   
 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยจัดให้มี
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงประเภททีมและการประกวดนางนพมาศ บ้านสมเด็จฯ ณ ลานกิจกรรม 
ชั้น ๑ และหอประชุมใหญ่ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  



๑๑ 
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยจัดให้มี
กิจกรรมท าบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๒๙ รูป และกิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูป  
สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  ณ ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 ๓. โครงการที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม 
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔    
 โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 โครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ าปี ๒๕๖๕   
 โครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 
๒๕๖๕ (ด าเนินการในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (ด าเนินการในวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๕) 
 ๔. โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
 เป็นโครงการที่ เปิดรับสมัครเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง และนาฏยศิลป์ไทย  
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี และประเทศเยอรมนี โดยประจ าการ ๑ ปี เป็นโครงการที่จัดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒๘ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกก่อนที่จะไป
ประจ าการที่ต่างประเทศอีกด้วย  
 ๕. โครงการจัดท ามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส านักฯ ได้ด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
และการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
รับชมแนวพระราชด ารัสของในหลวงในรัชกาลที่ ๙ ในการใช้พลังงานน้ าพุร้อนจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตของชุมชน ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และศึกษา
วิถีชีวิตชุมชนชาวล าปางเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เซรามิกล าปางให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  
อีกทั้งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจัดโครงการพา
นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๒๐ “ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน 
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในการท ากิจกรรมด้านการแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์



๑๒ 
ร่วมกัน ซึ่งนักศึกษาได้แสดงผลงานสร้างสรรค์ 2 ผลงาน ในชื่อชุดการแสดง “ชงโคศรีสมเด็จ” และ  
“เผ่าชนธนบุรี” 
 ๖. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศรีสุริยะวิชาการ บูรณาการศาสตร์ ศิลป์ 
และงานสร้างสรรค์ ในโลกาเทศาภิวัฒน์เพ่ือความยั่งยืน  ซึ่งด าเนินการร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี (ด าเนินการในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
 ๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าสารสนเทศด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งจัดอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจ  
ในกระบวนการจัดท าห้องสมุดของส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และ 
เป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบริการแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
และผู้สนใจทั่วไป 
 ๘. โครงการที่น านักศึกษาเข้าร่วมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
 โครงการประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดส่งนักศึกษา  
เข้าร่วมการประกวด ซึ่งผลการประกวดในครั้งนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้รับผลคะแนนระดับเหรียญเงิน 
 โครงการการบูรณาการ การเรียนรู้ เผยแพร่การแสดงนาฏยศิลป์ไทยและดนตรีไทย 
เพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน (Work - Integrated) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด - ๑๙))   
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายภายนอก อาทิ การจัดพิธีไหว้ครู
ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ในงานเฉลิมฉลอง ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จากกระทรวงวัฒนธรรมให้ด าเนินการร่วมกับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และสภาวัฒนธรรม ๑๕ เขตฝั่งธนบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ ซึ่งได้รับเกียรติจากครูบุญเลิศ  
นาจพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี ๒๕๓๙ เป็นผู้ประกอบพิธี 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 ๑. โครงการจัดท าวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ และ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ 
 ๒. โครงการจัดท าหนังสือบริบทวัฒนธรรม เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของส านักฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๓. โครงการจัดท าหนังสือวิวิธวัฒนธรรม ในหัวข้อ “ทุนทางวัฒนธรรม สู่การสืบสาน 
งานช่างศิลป์”  ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต และสืบทอด
มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การต่อยอดธุรกิจการท าอุปกรณ์เครื่องดนตรีและเครื่องละคร  
 ๔. โครงการจัดท าสารสนเทศห้องเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ซ่ึงด าเนนิงานร่วมกับส านกังานอธิการบด ีและส านักคอมพิวเตอร์   
 กลยุทธ์ที่ ๓ น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง...ล่องเรือ เพ่ือความเข้าใจกรุงธนบุรี ครั้งที่ ๓๘   
เล่าเรื่อง @ฝั่งธนฯ : สะกดรอยเที่ยว Nicolas de Wolf ซึ่งโครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้



๑๓ 
ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวคลอง ซึ่งเป็นการตามรอยนักเดินทาง 
ชาวอเมริกันที่เก็บภาพวิถีชีวิตของชุมชนชาวคลองและภาพการท่องเที่ยวของผู้คนเมื่อ ๕๐ กว่าปีก่อน  
ตามเส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยาคลองดาวคะนอง และคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างค่านิยมความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
 ๑. โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ซึ่งจัดร่วมกับศูนย์สังคีตศิลป์และ
ธนาคารกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ – กวีซีไรต์) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ - นักเขียนซีไรต์) และอาจารย์ ดร.อภิชาติ  
ด าดี (ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น) เป็นวิทยากรให้ความรู้ อีกทั้งเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการแต่งบทกลอน บทกวี 
และการใช้ภาษาไทย ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั้งภายในและหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมทาง Zoom Online เป็นจ านวนมาก 
 ๒. โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ และการประกวด 
สวมใส่ผ้าไทยประจ าปี ๒๕๖๕  
 ๓. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจ าปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อเรื่อง 
“ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” 
 ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่  ๑๐ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ (ด าเนินการในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
 ๕. โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๒ (ด าเนินการในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่  ๑ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการสืบสานโครงการพระราชด าริ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น  
ซึ่งด าเนินการร่วมกับส านักกิจการนักศึกษา โดยน านักศึกษาไปอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ผู้น าวิศวกร
สังคม เรียนรู้วิถีช่างศิลป์ท้องถิ่น” ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายของชุมชนและ
สิ่งที่น่าสนใจในอ าเภออู่ทอง ทักษะการส ารวจความหลากหลายของชุมชนและแนวทางการเลือกผลิตภัณฑ์
ของชุมชนเพ่ือการพัฒนา อีกทั้งยังได้น าเครื่องมือของวิศวกรสังคมสู่การเพ่ิมมูลค่าและการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกด้วย  
 ๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ด้านบุคลากร 
 ๑) การพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีให้ทันต่อยุคสมัย 
 ๒) การท างานลงพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือท างานวิจัย หรือพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ยังขาดบุคลากร
ที่มีความเข้าใจชุมชนอย่างลึกซึ้ง 
 ๓) บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน ท าให้งานหลายด้านไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ด้านผลผลิตของงาน 
 ๑) การเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกยังขาดความเข้าใจและ
สอดคล้องกันในหลายๆ เรื่อง  
 ๒) ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการโครงการที่จะหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 



๑๔ 
 ด้านงบประมาณ 
 ๑) กิจกรรมบางอย่างท่ีเป็นเรื่องของต่างประเทศไม่สามารถใช้งบประมาณได้ 
 ๒) งบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้ในบางกิจกรรมไม่สามารถให้นักศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมได้ 
 ๓. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
พัฒนางานดังนี้ 
 ๑) ควรมีที่ปรึกษาต่างประเทศ เพ่ือติดต่อประสานงานความร่วมมือกับเครือข่าย
วัฒนธรรมในต่างประเทศ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีที่ปรึกษาและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
ได้แก่ ดร.เพลินใจ กุนทีกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองเบิร์กลีย์  
คุณอาภรณ์ ชื่นเมือง ประธานชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ ประเทศอิตาลี  และคุณบุญนิ่ม รอลล์ 
(Boonnim Roll) ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษาศูนย์ฝึกงานอาสาสมัครของวัดไทยในเมืองมิวนิก 
ประเทศเยอรมนี ซึ่งที่ปรึกษาทั้ง ๓ ท่านได้ช่วยประสานงานความร่วมมือในโครงการครูอาสาสมัครสอน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย ในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี Mr. William Ho จากบริษัท Hong Kong 
Brahma Management Services Foundation Limited ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประสานงานความร่วมมือ 
ในโครงการการบูรณาการการเรียนรู้ เผยแพร่การแสดงนาฏยศิลป์ไทยและดนตรีไทย เพ่ือเป็นการเรียนรู้
ร่วมกับการท างาน (Work - Integrated) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๒) ควรผลักดันอาคารอนุรักษ์ที่มีอยู่ อาทิ บ้านเอกะนาค โรงละครศรีสุริยวงศ์ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ระดับชาติ โดยบูรณาการศาสตร์กับสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา บ้านเอกะนาค 
และโรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ทางส านักฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ของแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาในรูปแบบของการท่องเที่ยวเสมือนจริง 
(Virtual tour) 360 องศา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายในและภายนอกท่ีสนใจเข้าไปเยี่ยมชมและ
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีในแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักฯ ในส่วนของบ้านเอกะนาคและ 
โรงละครศรีสุริยวงศ์ ทางส านักฯ ได้เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก ส าหรับการบูรณาการศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักฯ ได้เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา เพ่ือเป็นพื้นที่เรียนรู้และศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ฝั่งธนบุรีให้กับนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ เพ่ือให้นักศึกษาได้น าข้อมูล 
ไปต่อยอดให้เกิดผลงานการแสดงสร้างสรรค์ต่อไป ในส่วนของบ้านเอกะนาคและอาคาร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
เป็นอาคารที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2555 ประเภท "สถาบันและอาคาร
สาธารณะ" จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อีกทั้งส านักศิลปะและวัฒนธรรม ยังได้ส่งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
เข้ารับการประกวดพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น “Museum Thailand Awards”ภายใต้ โครงการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลกลางด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ “มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบ
สากล”ได้รับรางวัลชมเชย 



๑๕ 
 ๓) ควรสร้างผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่ได้ด าเนินการเรื่องงานวิจัย แต่อย่างไรก็ตามทางส านักฯ 
ได้ให้บริการด้านข้อมูลเพ่ือการท างานวิจัยให้กับอาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าทางส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่มีงานวิจัยแต่ได้ร่วมกับสาขาวิช านาฏยศิลป์          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สร้างผลงานการแสดงสร้างสรรค์ ๒ ผลงาน คือ (๑) การแสดง
สร้างสรรค์ชุด “ชงโคศรีสมเด็จ” เป็นการแสดงที่น าดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา คือ ดอกชงโค มาน าเสนอในรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยผ่านแนวคิดแ ละมุมมอง 
ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยการน าท่านาฏยศิลป์ไทยมาประยุกต์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะ
ธรรมชาติของดอกชงโคผ่านการจัดวางตามองค์ประกอบทางด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ ลายเส้นและสีสัน  
โดยแบ่งการแสดงเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 สื่อถึงการเริ่มต้นของผู้คนที่เข้ามาสู่ รั้วบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ก าลังเติบโตรอการผลิดอก และช่วงที่ 2 สื่อถึงความเจริญงอกงามของเหล่า
ปัญญาชน ซึ่งเปรียบเสมือนดอกชงโคท่ีชูช่อม่วงสะพรั่งทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลงานนี้ได้น าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษารายวิชานาฏยประดิษฐ์นาฏศิลป์ไทยและส่งเสริมคุณค่าสุนทรียศาสตร์ทางด้านนาฏยศิลป์ไทย
แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย และ (๒) การแสดงสร้างสรรค์ “เผ่าชนธนบุรี” เป็นการแสดง 
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์ชาวไทย ชาวจีน ชาวโปรตุเกส ชาวลาว ชาวมอญ ชาวมุสลิม ซึ่งอยู่ร่วมกัน 
เป็นชุมชนต่าง ๆ ในเขตธนบุรี แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรม สินค้า และอาหารของชุมชน 
ที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินไทย โดยการแสดง ทั้ง ๒ ชุด ได้น าไปจัดแสดง
ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ “ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สืบสานมรดก   ภูมิปัญญาของแผ่นดิน” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

นอกจากนี้ทางส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังได้จัดท าฐานข้อมูลสื่อทางร้องสายพระยาเสนาะ
ดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรีและคีตศิลป์ทางส านักเสนาะดุริยางค์ไว้ใน
เว็บไซต์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔) ควรเปิดศูนย์การเรียนรู้กรุงธนบุรีเพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาในวันจันทร์  
วันพุธ และวันศุกร์ เวลาท าการ ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังเปิด
เฉพาะกิจให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่ขอใช้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์อีกด้วย แต่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทางส านักฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ของแหล่ง
เรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาในรูปแบบของการท่องเที่ยวเสมือนจริง (Virtual tour) 360 องศา เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา บุคคลภายในและภายนอกที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีในแหล่งเรียนรู้ได้ 
โดยไม่ต้องเดินทางมา อีกทั้งได้บูรณาการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาศึกษา
ทั่วไป (วิชา GE) 
 ๕) ควรประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนเข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้ 
กรุงธนบุรีศึกษา เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง 
     ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ส่งหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในฝั่งธนบุรี และโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์แหล่ง
เรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานเครือข่ายทั้ งภายในและ



๑๖ 
ภายนอกที่ทางส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมส่งข้อมูลไปยังสื่อต่าง ๆ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย 
 ๖) ควรรีบด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องของการขอรับการจัดสรรบุคลากร
ทดแทนนักวิชาการศึกษาที่ลาออก 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรต าแหน่งพนักงานราชการ ทดแทน
นักวิชาการศึกษาที่ลาออกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีภาระงานในด้านการจัดท าวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม การจัดท า
สารสนเทศด้าน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเป็นวิทยากรให้ความรู้ของแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และ
ด าเนินงานทางด้านงานประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) และมีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
 ๑) โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ  
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกครูอาสาสมัคร
สอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง และนาฏยศิลป์ไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
เยอรมนี โดยประจ าการ ๑ ปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ส่งนักศึกษาไปประเทศสหรัฐอเมริกา
จ านวน ๑๖ คน และประเทศเยอรมนีจ านวน ๒ คน รวม 1๘ คน ซึ่งก่อนนักศึกษาจะเดินทางไปประจ าการ
ที่ต่างประเทศทางส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะการสอน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาเพ่ือน าไปถ่ายทอดให้แก่
เยาวชนไทยในต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าของ
ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย และเมื่อนักศึกษาได้ ไปประจ าการที่ต่ างประเทศท าให้นักศึกษา 
มีประสบการณ์ในการท างานและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในต่างประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก 
 ๒) โครงการการบูรณาการ การเรียนรู้ เผยแพร่การแสดงนาฏยศิลป์ไทยและดนตรีไทย 
เพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน (Work - Integrated) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) 
 ๕. ข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมขอรับการสนับสนุน ดังนี้  
 ๑) ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุน เพ่ือการด าเนินงานที่เต็มประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 ๒) ของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทั้งเรื่องการซ่อมบ ารุง และโครงการหรือ
กิจกรรมที่สนับสนุนงานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอชื่นชมส านักที่สร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายได้เพ่ิมมากขึ้นทั้งนี้ประเทศและ
ต่างประเทศ และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรฝึกนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ามาร่วมศึกษาและสร้าง
งานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

3. ควรจัดท าสารคดีหรือหนังสั้นเกี่ยวกับบ้านเอกะนาคและโรงละคร เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
และการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกทาง 



๑๗ 
4. ควรจ้างนักศึกษาฝึกงาน/ช่วยงาน โดยให้ท างานประจ า (Routine) และให้เจ้าหน้าที่/

บุคลากร ไปท างานเชิงรุก เชิงวิชาการ 
5. ควรช่วยมหาวิทยาลัยผลักดัน SDGs ให้มี Impact Rankings ที่สูงขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายหลาย

ข้อที่ทางส านักสามารถช่วยได้ เช่น ในกลยุทธ์ที่ ๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่สามารถต่อยอดในกลยุทธ์ที่ 3 การน าทุน
ทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และอาจจะได้งานวิจัยในเรื่องของการ
แก้ไขความยากจนที่สามารถผลักดันให้มหาวิทยาลัยมี Impact Rankings ที่สูงขึ้นได ้

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 4.6 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
โดยทางส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้โดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ด าเนินงานส าคัญที่ประกอบด้วย งานบริหารการ
ประชาสัมพันธ์ งานบริหารบุคลากร งานพัฒนาต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารในยุคดิจิทัล และการติดตามและประเมินผลเพ่ือการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ภายใต้ความผันผวน
และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งท าให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ิมขึ้นทั้งสื่อเก่าและสื่อออนไลน์ การเปลี่ยนแปลง 
ของภูมิทัศน์สื่ออาจดูเหมือนเป็นข้อได้เปรียบให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ แต่การได้ช่องทางเพ่ิม  
อาจไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการสื่อสาร เพราะความส าคัญ คือเนื้อหาที่สื่อนั้นได้รับความสนใจเพียงใด 
เนื่องจากในแต่ละวันมีเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ผ่านสายตาประชาชนจ านวนหลายล้านชิ้นต่อวัน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารในยุคดิจิทัล จึงต้องเริ่มจาก “การเพ่ิมคุณภาพ” ของเนื้อหาของสารที่ส่งออกไป 
เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้น าเสนอผลการด าเนินงาน กิจกรรม/เรื่องราว
ที่ดี ในเชิงคุณภาพ และมีผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน ที่ส่งผลต่อการรับรู้ ในรอบปีที่ผ่านมาส านัก
ประชาสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีตัวอย่าง
ผลงาน ดังนี้ 
 1) จัดอบรมนักศึกษาเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ เพ่ือช่วยเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย 
 2) การสร้าง MOU กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ ThaiPBS เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเป็นเครือข่าย
การฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา 
 3) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทุกหน่วยงาน 

4) เผยแพร่ผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข่าวลงสื่อสารมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์ โดยมีมูลค่าสื่อมากกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ทั้งนี้ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีรูปแบบลักษณะของงานส่วนใหญ่เป็นเชิง
ปฏิบัติการมากกว่าการจัดท าเอกสารรายงานต่าง ๆ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ การสร้างคอนเทนต์ที่แสดงให้
เห็นถึงแรงขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยและศักยภาพของนักศึกษาที่มีต่อสังคมและชุมชนผ่านทางสื่อ



๑๘ 
ออนไลน์ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดเครือข่ายอย่างแท้จริง ทั้งเครือข่ายภายในและ
เครือข่ายภายนอก ได้แก่ ชุมชน องค์กรด้านการสื่อสารมวลชน ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกถึง
ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร ได้รับข่าวสารที่ครบถ้วน แม่นย า ถูกต้องและสร้างสรรค์ ดังนั้น การใช้
เครื่องมือและ Applications ผลิตสื่อเพ่ือรองรับต่อการสร้างสรรค์สื่อ โดยเฉพาะสื่อในยุคดิจิทัล ที่มีความ
นิยมด้านการถ่ายทอดสด การจัดท ารายการผ่านช่อง youtube , Facebook รวมถึง Application อ่ืน ๆ 
นั้น จึงท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ดังนี้  
 1) กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เสื่อมสภาพ ไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์รุ่นเก่าราคาแพง ซึ่งอยู่ระหว่างการรออนุมัติงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อตัวใหม่ 
 2) คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้งานกราฟิก งานผลิตสื่อออนไลน์ งานวีดีทัศน์ งานผลิต
ต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นครุภัณฑ์รุ่นเก่าราคาแพง ซึ่งอยู่ระหว่างการรออนุมัติงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อตัวใหม่ 
 3) ความเสี่ยงด้านการใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการผลิตงานต่าง ๆ ที่ไม่มีความเสถียร เช่น  
การสร้างงานกราฟิก การตัดต่อวีดีทัศน์ เนื่องจากไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
 4) ไม่มีเครื่องเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการผลิตสื่อด้านการถ่ายทอดสด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทการเผยแพร่ข่าวสาร การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันการณ์กับบริบทของการสื่อสารที่ปรับตัวเป็น
รูปแบบดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการรอจัดซื้อตัวใหม่ 
 5) ปริมาณข่าวที่ส่งออกเผยแพร่ต่อวันมีมาก จนบางครั้งท าให้ผู้รับสารมองข้ามข้อความ
หรือข่าวสารนั้น ๆ จนบางครั้งอาจพลาดได้ในกรณีภาวะเร่งด่วน 
 3. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
และพัฒนางานดังนี้ 
 ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีภาระงานหลักที่จะต้องด าเนินการ โดยปฏิบัติการ
เป็นงานประจ า ได้แก่ การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
ประสานงานสิบทิศให้เกิดความร่วมมือในการท างานร่วมและได้ช่องทางการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  
โดยมีบุคลากร จ านวน ๕ คนปฏิบัติงานประจ า ได้แก่ การถ่ายภาพท าข่าวกิจกรรมผู้บริหารและหน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย การให้บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  
การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ (รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการรับสายโทรศัพท์จากภายนอก  
เพ่ือโอนไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) บริการข้อมูลทางเคาท์เตอร์ และการรับแจ้งขอ งหาย  
การให้บริการทางออนไลน์ ผ่านสื่อเฟสบุค เว็บไซต์ การผลิตข่าวรายวัน การจัดท าเอกสารข่าวรายเดือน 
การประสานงานการส่งข่าวเผยแพร่สู่ภายนอก งานบริหารส านักงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การท าแผนระดับ
ต่าง ๆ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร การประสานงาน
สร้างเครือข่ายภายในและภายนอก การจัดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ตามวาระโอกาสต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย จากการปฏิบัติงานดังกล่าวที่มีข้อจ ากัด ส านักประชาสัมพันธ์ฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) การของบประมาณปรับปรุงห้องประชุมเป็นห้องสื่อสารดิจิทัล /อุปกรณ์การ
ถ่ายทอดสด ซึ่งปัจจุบันได้รับงบประมาณแล้วและอยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้างปรับปรุงห้องฯ 
 2) การจัดอบรมนักศึกษา ให้เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษา ได้มาปฏิบัติงานที่ส านักประชาสัมพันธ์ฯ เพ่ือช่วยงานบุคลากร 
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 4. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) และมีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
 ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กับบริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดวันลงนามของ
ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงาน เพ่ือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง สถานีวิทยุ
โทรทศัน์ ThaiPBS และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 5. ข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
  1) สนับสนุนการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ส าหรับใช้งานกราฟิกและการตัดต่อวีดีทัศน์ 
 2) ข้อมูลข่าวสารจากมติที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ สามารถเผยแพร่ได้  
เพ่ือน าไปจัดท าข่าวและใช้เป็นแนวทางการวางแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอชื่นชมส านักที่ให้ความสนใจในเรื่องของ SDGs และควรศึกษาเป้าหมาย SDGs ทั้ง 5 
เป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยเฉพาะเป้าหมายที่  4 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) 

2. ควรช่วยประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาให้แก่หลักสูตรต่าง ๆ แบบเชิงรุก 
3. ควรจัด Open House เปิดมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาเข้า

มาเยี่ยมชม เพ่ือการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 

 5.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
1. 26 กรกฎาคม ๒๕๖5 ส านักคอมพิวเตอร์ 

ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพนัธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักงานอธิการบด ี
ส านักวิทยบริการฯ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

2. 2 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะครุศาสตร์  
- สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
- สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมโรงเรียนสาธติฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 



๒๐ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
3. 5 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (วท.บ) 
- สาขาวชิาเคมีผลติภัณฑ ์
- สาขาวชิาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
- สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
/ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) / อุตสาหกรรมศิลป ์
- สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม) / วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการโซ่อุปทาน 
- สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้เครื่องกลการผลิต / 
เทคโนโลยวีิศวกรรมออโตเมชัน 
- สาขาวชิาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ 
โลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจดัการผลิตและคณุภาพ) 
- สาขาวชิาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ 
โลจิสติกส์ (แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โลจิสติกส)์ 
- สาขาวชิาวิศวกรรมพลังงาน 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีโลจิสติกส ์/ การ
ออกแบบระบบโลจิสติกส ์
- สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้และระบบควบคุม
อัตโนมัต ิ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

4. 8 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะวิทยาการจัดการ 
- สาขาวชิาเศรษฐศาสตรบัณฑติ (นวัตกรรม 
ทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน) 
- สาขาวชิานิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต)์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

5. 19 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- สาขาวชิานาฏยศิลป ์
- สาขาวชิาครีเอทีฟกราฟฟิก 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

วิทยาลัยการดนตรี 
- สาขาวชิาดุริยางคศาสตรบัณฑติ (ดนตรีไทย) 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. 13 กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพฒันาท้องถิ่น  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 



๒๑ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 

ในจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  
7. 22 กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาและการพฒันาท้องถิ่น  
ในจังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา 15.3๐ น. 

 

   นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ      ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขยีว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


