
๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 6/2565 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

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

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

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
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 4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ 
 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ โดยทางส านัก
คอมพิวเตอร์ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษาและบคุลากร 
 โครงการพัฒนานักศึกษา 
 1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลและสอบวัดทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาใหม่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนที่ส าหรับนักศึกษาใหม่ 
และการสอบวัดทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาใหม่ของทุกคณะ ทุกหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม และ 
20 - 21 สิงหาคม 2565 โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมเรียนรู้จ านวน 2,225 คน จากนักศึกษาจ านวน 
2,537 คน คิดเป็นร้อยละ 87.70 
 2) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ งานดิจิทัล เพ่ือการท างานส าหรับนักศึกษา  
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 
ในการเรียนและการท างานในอนาคต ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะและสาขาวิชาในการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา มุ่งเน้นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของทุกหลักสูตร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลจ านวน 1,927 คน จากนักศึกษา 2,592 คิดเป็นร้อยละ 74.34 ของนักศึกษาทั้งหมด 
 3) โครงการสอบวัดทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (ICDL) ภายใต้
โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานที่จ าเป็นและทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะ
ทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย จ านวนผู้เข้าสอบ 860 คน 
สอบผ่าน 637 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด 
 4) โครงการสอบวัดทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 
2564 ซึ่งเป็นสอบสอบวัดทักษะดิจิทัลก่อนจบการศึกษา มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 2,037 คน สอบผ่านทั้งสิ้น 
1,650 คน คิดเป็นร้อยละ 81 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด 

5) ตลอดปีการศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมและโครงการในการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ตามตารางปฏิทินการอบรม
ของส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าเรียนรู้ในหัวข้อที่สนใจ 

 โครงการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร 
 การพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับคณาจารย์และบุลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเป็น 

SMART University ส าหรับคณาจารย์และบุคลากร มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 1) โครงการอบรมการสร้างสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ด้วย Canva ส าหรับเว็บไซต์
สาขาวิชา 
 2) โครงการอบรมการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar (หลักสูตร 2 
ชั่วโมง)  
 3) โครงการอบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
(PDPA FOR EDUCATION) 
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 4) โครงการอบรมการจัดท าแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 
 5) โครงการอบรมการออกแบบสื่อน าเสนอด้วย Canva 
 6) โครงการอบรมการเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog 
 7) การออกข้อสอบผ่านระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital 
Testing Platform) 
 8) โครงการอบรมการโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา 
 9) โครงการอบรมการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
ด้วยเครื่องมือดิจิทัล 
 10) โครงการสอบวัดทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล ( IC3) ส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร โครงการสอบวัดทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (ICDL) ภายใต้
โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานที่จ าเป็นและทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะ
ทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย (ส าหรับคณาจารย์สายวิชาการ) 
 2. การสนับสนุนและขับเคลื่อนเพื่อให้มหาวิทยาลัยไปสู่การจัดอันดับในระดับสากล  
ตามเกณฑ์ของ WebOmetrics 
 1) การสนับสนุนอาจารย์ให้มีเว็บไซต์ส่วนตัวและเผยแพร่ผลงานออนไลน์ที่ bsru.net 
 2) การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่งานที่ google Scholar 
 3) การวางแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องการจัดอันดับตามเกณฑ์ของ WebOmetrics 
 4) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย  
 5) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน 
 3. การเตรียมความพร้อมด้าน PDPA 
 1) อบรมให้ความรู้ด้าน PDPA ส าหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษาโดยเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา (PDPA FOR 
EDUCATION) ได้แก่ รองศาสตราจารย์.ดร.มานิตย์ จุมปา เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 โดยมีผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประมาณ 228 ท่าน 
 2) อบรมหลักสูตร “การจัดท าแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน” 
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะและหน่วยงานภายในที่ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างความเข้าใจในระดับความส าคัญของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน  
ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ อันน าไปสู่การลงมือปฏิบัติแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ROPA โดยท่าน
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคุ้มครองข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี  
 3) จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยผ่านคณะกรรมการจัดท าร่างประกาศและคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย และประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 4) ด าเนินการเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงาน
สามารถเข้าดูประกาศความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE) และน าไปปรับใช้ได้ที่เว็บไซต์  
 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนงานหลักของมหาวิทยาลัย 
 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศค าขอตั้งงบประมาณโดยพัฒนาระบบร่วมกับกองนโยบาย
และแผน 
 2) การพัฒนาระบบติดตามงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์  เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการก ากับติดตามงบประมาณได้สะดวกและรวดเร็ว 
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 3) การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการยุทธศาสตร์  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับส่วนกลางในการติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดของแต่ละโครงการพร้อมทั้ง
สามารถติดตามข้อมูลย้อนหลังได้ 
 4) การพัฒนา BSRU APP ร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา
เข้าถึงระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 
 5) การพัฒนาระบบเพ่ือให้อาจารย์สามารถท าการสร้างเว็บไซต์ของตนเองอย่างง่ายได้ 
 5. การท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล 
 1) ท าความร่วมมือกับสถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ในการเป็นเครือข่าย
สนามสอบ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) การให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการ
ท างาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล 
 2) ให้บริการการจัดสอบทักษะดิจิทัล มรภ.เชียงใหม่ 
 6. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในโครงการ OPOD ได้ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
หน่วยงานที่ต้องการคอมพิวเตอร์ในโครงการ OPOD จ านวน 75 เครื่อง 
 7. ปัญหาและอุปสรรค 
 1) การพัฒนาคนเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างจ ากัด   
 2) สถาการณ์โควิดท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน และรูปแบบการเรียนการ
สอน ผ่านระบบ e-learning มากยิ่งขึ้น แต่ส านักไม่มีบคุลากรเพ่ือพัฒนาหรือสนับสนุนด้าน e-learning 
 3) ขาดบุคลากรในการพัฒนาระบบหลัก เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 
 4) หน่วยงานที่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณด้านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต ท าให้เมื่ออาคารเสร็จแล้วไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ พร้อมทั้งไม่มีงบประมาณรองรับ 
ส่งผลให้กระทบต่อการท างาน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอชื่นชมที่ทางส านักได้ท าให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ศักยภาพในการท างานได้อย่างดี 
โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลทั้งนักศึกษาและบุคลากร 

2. ควรใช้การจ้างนักศึกษาเข้ามาช่วยงานประจ าเพ่ือให้การท างานในส่วนอ่ืนที่ส าคัญ  
สามารถพัฒนาต่อไปได ้

3. ควรติดตามผลจากผู้เข้าร่วมอบรมทักษะด้านดิจิทัลต่าง ๆ กับทางส านักว่ามีการพัฒนา
ทักษะและประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

4. ควรเพ่ิมช่องทางการหารายได้โดยการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบทักษะด้านดิจิทัลที่ได้
มาตรฐาน 

5. ควรขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
ต่างประเทศ 

6. ควรศึกษาเป้าหมาย SDGs ทั้ง 5 เป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะสามารถช่วย
ขับเคลื่อนผลการจัดอันดับ Impact Rankings (THE SDGs) ของมหาวิทยาลัยได้ 

  

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
  



๕ 
4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา 

  

สรุปเรื่อง 
 

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

๑. ผลการด าเนินกงานที่โดดเด่นและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักกิจการนักศึกษา 
ที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 1.1 การดูแลนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19  
 -  การแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์แก่นักศึกษา และบุคลากร  
 -  การแจกกล่องปันสุขให้กับนักศึกษาท่ีประสบปัญหาจากแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
 -  โครงการ 1 อ่ิม  ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ  
         -  โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานท าระหว่างเรียน  
         -  โครงการมอบการศึกษาแบบให้เปล่า เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 
         -  การให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้นให้กับโครงการที่จัดขึ้นในสถานการณ์การแพร่
ระบาด 
         -  การแจกถุงยาปันสุข ส าหรับนักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
 -  ศูนย์ประสานงาน ส่งต่อนักศึกษา และการดูแลนักศึกษาผ่านระบบ Home 
Isolation โดยชมรมสุริยะอาสาพยาบาล 
        1.2 โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา Soft Skill ด้วยหลักวิศวกรสังคม 
   - การเป็น Coaching ส าหรับอาจารย์ บุคลากร  
 - พัฒนานักศึกษา ด้วยหลักวิศวกรสังคม   
 ๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายการด าเนินงาน
สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาล ในการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home จงึท าให้การด าเนินงาน
ของส านักกิจการนักศึกษา ต้องปรับกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมบางอย่างอาจจะต้อง
เลื่อนออกจากแผนไม่ตรงตามไตรมาสที่ได้วางไว้ จึงเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายบ้างในบางรายการ     
 ๓. ส านักกิจการนักศึกษาน าข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนางานดังนี้ 
 ในโครงการยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา Soft Skill ด้วยหลักวิศวกรสังคม  ในปีงบประมาณ 2565 
ส านักกิจการนักศึกษาได้น านักศึกษาลงพ้ืนที่ชุมชน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพ่ือใช้เครื่องมือร่วมกับชุมชนให้
มากขึ้น   

4. ข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 เนื่องด้วยส านักกิจการนักศึกษา มีบุคคลากรที่ใกล้เกษียณอายุราชการ ในช่วงระยะเวลา 5-6 ปี 

ต าแหน่งพนักงานราชการ ประจ าห้องพยาบาล จ านวน 1 ท่าน จึงอาจจะขาดช่วงในการสร้างบุคคลากรใน
ทันการปฏิบัติงาน และยังมีบุคลากรที่จ้างด้วยงบประมาณของส านักฯ เพ่ือปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
ด้วยกัน 3 ท่าน คือ  
 1) นางสาวภูษณิศา เนตรสาคร ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจ าศูนย์บริการนักศึกษา
พิการ (DSS center) อายุงาน 8 ปี  



๖ 
 2) นางสาวนันท์ปภัทร ไทยก่ิง ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจ าห้องพยาบาล   
 3) นายสุรธวัช ปานกลาง ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจ าห้องออกก าลังกาย  
จึงขอความอนุเคราะห์สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสนับสนุนต าแหน่งที่มีความจ าเป็นในการท างาน
ให้กับส านักกิจการนักศึกษา เพ่ือการเจริญเติบโตของบุคลากร และการรับสวัสดิการที่พึงมีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 1. ควรพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการตรวจสอบและวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยการวัดเป็นระยะ ๆ 
เริ่มตั้งแตป่ีการศึกษาท่ี 1 ด้านทักษะ คุณลักษณะ อัตลักษณ์ 
 2. ควรศึกษากฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ 
 3. ควรติดตามผลจากการลงพ้ืนที่ของนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
อย่างไร โดยการประเมินผลหลังจากที่ได้ลงพ้ืนที่ถึงการน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้อย่างไรกับงาน
กิจการนักศึกษา  
 4. ควรขยายผล ติดตามผลจากโครงการวิศวกรสังคม เนื่องจากวิศวกรสังคมนั้นมีหลาย
เรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ โดยตรวจสอบว่าที่ควรจะส่งเสริมเพ่ิมเติม เช่น ด้านทักษะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นต้น 
 5. ควรใช้เครือข่ายจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาให้มหาวิทยาลัย   
 6. ควรจัดท าวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วในเรื่องการช่วยประชาสัมพันธ์  
การเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา 
 

4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน โดยทางส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 
 ๑. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักฯ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการจัดขึ้น ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศฯ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
และการสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้าน
วิชาการ วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 



๗ 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1) ด้านการบูรณาการพันธกิจด้านภาษาและเครือข่ายอาเซียน เพ่ือสร้างองค์
ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  
 2) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
  ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศฯ : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ  
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   1) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การ
เปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 2) ด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะด้าน
ทักษะทางภาษา มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ในศตวรรษท่ี ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
  ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศฯ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   1) ด้านการส่งเสริมบุคลากรให้ เป็นคนเก่งและคนดี ด้วยการพัฒนาความรู้
ความสามารถในสายงานให้มีศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศและมีจิตบริการ 
   2) ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่
เพียงพอต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
   3) ด้านการพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพ่ึงพา
ตนเองให้กับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและมหาวิทยาลัย 
 ๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1) ช่วงสถานการณ์ความเสี่ยงของโรคระบาดไวรัสโคโรนา – 2019 ก่อนผ่อนคลายมาตรการ
โควิด ในช่วงนี้ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน คือ ความเสี่ยงต่อการระบาดและความกังลวต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 รวมไปถึง
มาตรการป้องกันโควิดจากภาครัฐ แม้ว่าจะผ่อนคลายลงจากปีงบประมาณก่อน แต่ในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถจัด
โครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งไว้ โดยยังคงใช้วิธีการแก้ไข
สถานการณ์การจัดโครงการและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อจ านวนผู้เข้าร่วม ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการและกิจกรรม 

2) ช่วงสถานการณ์ความเสี่ยงของโรคระบาดไวรัสโคโรนา – 2019 หลังผ่อนคลาย
มาตรการโควิด ในช่วงนี้ปัญหาและอุปสรรคดังข้อ 1) ข้างต้น แม้จะได้รับการผ่อนคลายมาตรการโควิดมาก
ขึ้น ท าให้ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนสามารถกลับมาด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมใน
รูปแบบออนไซต์ได้ตามปกติแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ด าเนินการจัดโครงการและ



๘ 
กิจกรรมด้วยระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการต้องตั้งรับกับจ านวนโครงการและกิจกรรมที่ทุก
หน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณพร้อม ๆ กัน ท าให้เกิดการแย่งผู้กลุ่มเป้าหมายกัน 
ท าให้เมื่อกลับมาด าเนินโครงการด้วยรูปแบบออนไซต์ตามปกตินั้น บางโครงการมีจ านวนผู้เข้าร่วมไม่เป็นไป
ตามเป้าที่ตั้งไว้  เป็นปัญหาในการบริหารจัดการ ซึ่งผู้บริหารได้ประชุมหารือวางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมและโครงการเป็นระยะ ๆ และมีการก ากับและติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเกิดความคล่องตัว ราบรื่น แลละบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๓. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนน าข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
พัฒนางานดังนี้ 
 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีประเด็นที่ส าคัญ ๆ ที่ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้
น ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1) ประเด็นขยายการรับนักศึกษาไปยังต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศจีนและประเทศใน
อาเซียนเพ่ิมมากขึ้นส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการทบทวนและสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ทั้งใหม่และเก่า โดยได้น าหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่มีความหลากหลาย เช่น หลักสูตร
เรียนร่วม 3 + 1 หลักสูตรเรียนร่วม 2 + 2 หลักสูตรเรียนร่วม 1 + 3 หลักสูตรอบรมระยะสั้น และหลักสูตร 
Reskill UpSkill ที่สอดรับกับความสนใจของนักศึกษาต่างชาติ เสนอต่อผู้บริหารสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานความร่วมมือ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 จึงยังไม่
เกิดผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวังไว้ แต่ส านักจะยังคงด าเนินการในประเด็นนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องในทุกการหารือกับ
หน่วยงานความร่วมมือในอนาคต 
 2) ประเด็นควรสร้างหรือผลักดันให้เกิดวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือเร่งผลักดันให้โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติเดินหน้าสู่การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้
ด าเนินการกิจกรรมคู่ขนานกัน โดยด้านหนึ่งจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์องค์ประกอบพื้น
บานของวิทยาลัยนานาชาติ แล้วจึงเรียบเรียงข้อมูลท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง อีกด้านหนึ่งเพ่ือเดินหน้าขับเคลื่อนไปในขณะเดียวกัน ยังได้เชิญหลักสูตรที่มี
ความสนใจรับนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมประชุมหารือระดมความคิดวางแผนแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติ
ร่วมกันด้วย 
 3) ประเด็นควรเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ การอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนบทความวิจัยส าหรับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ให้กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom 
Cloud Meeting ซึ่งในอนาคตจะได้พัฒนารูปแบบโครงการและกิจกรรมให้มากขึ้นและหลากหลายขึ้นต่อไป 
 4) ประเด็นควรขยายผลการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษไปยังคณะครุศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ .2565 ได้จัดโครงการและกิจกรรม รวม 3 รายการ คือ กิจกรรมติวเข้มโค้ง
สุดท้ายก่อนสอบบรรจุข้าราชการครู วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย 
บัณฑิตที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ เมื่อวันที่ 29 มกราคม และ 1, 3, 4 กุมภาพันธ์ 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต เพ่ือเตรียมความพร้อมสอบขอใบอนุญาต



๙ 
ประกอบวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 และโครงการเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอกในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่  ๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศสู่สากล วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕   กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการ
อบรมและทัศนศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ณ Nanyang Polytechnic International 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ วันที่ ๕- ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕   กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือแสดงผลงานและประกวดบัณฑิตครูสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านระบบ
ออนไลน์  และ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘- ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยส านักฯ จะได้น าผลการด าเนินงานในส่วนนี้มาพิจารณา ทบทวน พัฒนาโครงการและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาครุศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
 5) ประเด็นควรสร้างมาตรฐานการสอบทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ รวมไปถึงภาษาอ่ืน ๆ ด้วยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศส าหรับคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม: การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (BSRU-TEP) ระหว่าง
วันที่  3 – 5 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม Parco Khaoyai by Bonanza จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญ
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากทั่วมหาวิทยาลัยมาร่วมระดมความคิดในการพัฒนาข้อสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (BSRU-TEP) เพ่ือขยายผลต่อไป โดยมุ่งเป้าพัฒนาให้
เป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีกลไกดังต่อไปนี้  
 5.1) น าข้อสอบเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (รอบที่ 1) 
เพ่ือหาดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบและตัวชี้วัด (IOC)  
 5.2) น าข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแก้และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา เพ่ือ
หาความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
 5.3) น าผลการน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาด าเนินการแก้ไขข้อสอบและน าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (รอบที่ 2) 
 5.4) น าข้อสอบที่ได้ไปให้หน่วยงานทางวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ อาทิ สมาคมครูผู้เสอน
ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยรับรอง 
 5.5) น าข้อสอบที่ได้รับการรับรองแล้ว เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 6) ประเด็นควรจัดตั้งศูนย์การแปล เพ่ือจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการจัดตั้งด้านศูนย์การแปล ภายใต้ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยเปิดให้บริการการแปลเอกสารทางวิชาการ บทความวิจัย และเอกสาร
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 7)  ประเด็นควรสร้างบรรยากาศพ้ืนที่โดยรอบส านักให้เป็นบรรยากาศแบบต่างประเทศ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ จ านวน 2 คน และยังขอ
อนุมัติงบประมาณ ประเภทงบลงทุน เพ่ือปรับปรุงการห้อง Self Acess อาคาร 11 ชั้น 3 โดยมุ่งสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้แบบเสมือนอยู่ต่างประเทศ และมีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบส านักใหม่ให้มีความ
เป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดท าป้ายภูมิทัศน์สามภาษา การจัดท ามุมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
English Conner การจัดท ามุมการเรียนรู้ภาษาจีน  汉语角 (ฮ่ันหวี เจี่ยว) การจัดกิจกรรมโดยใช้
ภาษาต่างประเทศตลอดกิจกรรม เป็นต้น 
 8) ประเด็นควรสร้างกิจกรรมหรือโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอยู่เสมอหลังจากลง
นามความร่วมมือแล้ว เพ่ือให้เห็นผลเชิงประจักษ์หลังจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันแล้ว 



๑๐ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการจัดประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานความร่วมมือเป็นระยะ ๆ และได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ คือ   
 ๔. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และมีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
 โดยในการด าเนินงาน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 
2019 เป็นปัญหาและอุปสรรคหลักในการจัดกิจกรรม ส่งผลให้การประสานงานกับหน่วยงานความร่วมมือ 
เพ่ือขอให้ร่วมส่งตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศไทย การรอการพิจารณาตอน
รับเข้าร่วมจากหน่วยงานความร่วมค่อนข้างช้า การประสานงานและการท าความเข้าใจกับนักศึกษาชาวไทย
ที่จะต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ การรวบรวมเอกสารจากนักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วม
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมมีเป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้บริหารได้ประชุมหารือวางแผนปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน 
ก ากับติดตามทีมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จนสามารถท าให้
กิจกรรมสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างราบรื่น 
 โดยปกติแล้วส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในแต่ละปีจะด าเนินการส่ง
คณาจารย์ผู้เป็นตัวแทนไปประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลนักศึกษาชาวจีน ณ ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน  
ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตร  3 + 1 หลักสูตร 2 + 2 หลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตร Reskill UpSkill แต่ด้วยนโยบายและมาตรการการเข้า – ออก ประเทศของประเทศสาธารณรับ
ประชาชนจีนมีความเข้มงวดและเคร่งครัดเป็นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 
2019 จึงเป็นอุปสรรคปัญหาส าคัญ ซึ่งผู้บริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้แก้ไขโดยการ
จัดประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ท าให้การจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส าเร็ จ
ราบรื่นไปได้ด้วยดี 
 นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 ยังเป็นเหตุ
ให้โครงการเรียนร่ามภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการหลักที่ส าคัญของส านักฯ จ าเป็นต้องชะลอออกไป
อีกด้วย ซึ่งหลังจากท่ีสถานการณ์ในแต่ละประเทศผ่อนคลายให้เดินทางเข้าออกได้ตามปกติแล้ว ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะเร่งรื้อฟ้ืนโครงการดังกล่าวทันที 
 ๕. ข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
  ด้านบุคลากร 
 ขอรับการสนับสนุนจัดสรรอัตราก าลังที่มีความสามารถในการสื่อสารทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การเรียน  
การสอน  การพัฒนาด้านด้านภาษาต่างประเทศให้กับคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญ  หากมีอัตราก าลังที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้  
ที่เพียงพอ จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้  
เพ่ือรองรับต่อจ านวนนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มากขึ้นที่จะเข้ามาใช้บริการหลังจากมีการ
ประกาศให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On – Site แล้ว 
 ด้านงบประมาณ  สถานที่  และอุปกรณ์สื่อโสต 
  1) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีภารกิจหลักที่ส าคัญในการด าเนินงาน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยเฉพาะกิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติ ด้านภาษา  ที่มีความ
จ าเป็นในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการเป็น Smart 
Classroom และการจัดสร้างห้อง Self Acess ที่มีความทันสมัย โดยภายในห้องปฏิบัติการทางภาษาและ



๑๑ 
ห้อง จัดสร้างห้อง Self Acess จะเพรียบพร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สาย VGA  สายเสียง  
ไมโครโฟน โต๊ะ เก้าอ้ี ครุภัณฑ์จ าเป็นต่าง ๆ รองรับต้องความต้องการใช้บริการของนักศึกษา ดังนั้น ส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานและห้อง Self Acess ที่มีความทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการการเรียนรู้
ทางภาษาและค้นคว้าด้วยตนเอง 
  2) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติตดาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้
ให้ค าแนะน าควรสร้างบรรยากาศพ้ืนที่โดยรอบส านักให้เป็นบรรยากาศแบบต่างประเทศ เพ่ือให้คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา รวมไปถึงแขกผู้เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยในส่วนของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน มีห้องรับรอง ส านักงาน พ้ืนที่ส่วนบริการในความดูแลของส านักฯ ที่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ หากได้รับงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน พ้ืนที่ส่วนบริการในความดูแลของ
ส านักฯ ในส่วนนี้ จะให้ผู้ที่มารับบริการและแขกผู้มาเยี่ยมเยือนเกิดความรู้สึกที่เป็นนานาชาติ  และยังเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยอีกทางหนึ่ง 
 ด้านระบบออนไลน์ 
  ด้วยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีภารกิจหลักที่ส าคัญในการด าเนินงาน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการจัดการทดสอบวัดสิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้กับ
คณาจารย์ บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา ก็เป็นอีกภารกิจที่ส าคัญของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนอีกด้วย ดังนั้น ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงขอการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดท าระบบ Smart Exam System ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน เพ่ือใช้ในการจัดการสอบ BSRU – TEP และ BSRU – TPT หากมีระบบบริหารจัดการ
ข้อสอบและการจัดการทดสอบด้วยตนเองแล้ว นอกจากจะท าให้การด าเนินงานในส่วนนี้สะดวกคล่องตัวแล้ว 
ยังสามารถต่อยอดเพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในอนาคตได้อีกด้วย 
  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ควรสร้างกลไกลความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือช่วยเหลือ
คณะ หลักสูตร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. ควรประเมินและติดตามผลประสิทธิภาพการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

3. ควรทบทวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ PDCA 
ว่ากลุ่มใดได้ผล กลุ่มใดไม่ได้ผล เป็นเพราะเหตุใด และควรลงลึกถึงระดับหลักสูตรด้วยว่าในแต่ละหลักสูตร
เป็นอย่างไร 

4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
5. ควรร่วมกับส านักกิจการนักศึกษาในการช่วยสร้างอัตลักษณ์ด้านการเข้าใจหลักสากล

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้สอดคล้องกันและควรมีการประเมินกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น 
6. ควรเตรียมการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในภาพรวม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน 



๑๒ 
4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 

 

สรุปเรื่อง 
 

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

1. ผลการด าเนินงานและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานอธิการบดีที่น าเสนอ 
ต่อสภา มหาวิทยาลัยไว้โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 1. จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 2. ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก ระดมความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ๒ ประเภท SWOT Analysis และ SOAR Analysis 
ผลลัพธ์ คือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action 
Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 3. มีการท างานร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านแผนและ
งบประมาณ ในการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของระบบติดตามโครงการยุทธศาสตร์ท้องถิ่น  
 4. มีแผนงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์ที่จะได้ คือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนงบประมาณ
รายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดท าแผน
งบประมาณรายจ่ายผ่านระบบค าขอตั้ง http://budget.bsru.ac.th/login.php 
 5. มีการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ อาทิเช่น ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและ
แผน เพ่ือให้มีศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจหลักการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 6. สนับสนุนให้หน่วยงานได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน เพ่ือแปลง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในหน่วยงานในการก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย เพ่ือวัดการบรรลุผลการด าเนินงานตามผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
 7. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและ
กลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สู่ผู้ปฏิบัติ
ให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 8. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
 8.๑) โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการ
ใช้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence: EdPEx) 
 8.๒) โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการอบรม เรื่อง หลักสูตร“AUN-
QA Implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” 

http://budget.bsru.ac.th/login.php
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 8.๓) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเตรียมความ
พร้อม            การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 8.๔) การประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 8.๕) โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
ฐานข้อมูล             การประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 8.๖) โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสภาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 8.7) มีการจัดโครงการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดังนี้  
 (๑) กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว (หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด) 
 (๒) กิจกรรมประกวดการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 (๓) กิจกรรมแนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 9. การรายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 10. การเบิกจ่ายโครงการมาตรการ การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน จ านวน 11,331 ราย แยกเป็น 
 10.1) จ านวนเงินที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ 30% จ านวน 45,532,260 บาท 
 10.2) จ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยสมทบ 20% จ านวน 30,354,840 บาท 
 11. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 
BCG) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 12. ด าเนินงานด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องประชุมต่าง ได้เสร็จสิ้นเป็นจ านวน 
4 โครงการใหญ่ ที่มีความเก่ียวข้องกับการสนับสนุนการเรียนการสอนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 13. ด าเนินโครงการส าคัญท่ีขับเคลื่อนภารกิจในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 13.1) จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นได้  
 13.๒) จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารบุคลากรและวางแผนในการพัฒนาบุคลากรได้ถูกต้องตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และตรงต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 13.3) จัดท าโครงการจัดท ากรอบอัตราก าลั งบุคลากรมหาวิทยาลั ย ระยะสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่เน้นการบริหารอัตราก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ซ้ าซ้อน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด  

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. การด าเนินงานด้านแผน งบประมาณ และงานด้านประกันคุณภาพ ตามเงื่อนไข และเวลา 
ตลอดจนระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ที่มีข้อปลีกย่อยจ านวนมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ Covid-19 ท าให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณบางประเภทไม่เป็นไปตามก าหนด 

https://www.facebook.com/112503995586703/posts/1648256275344793/
https://www.facebook.com/112503995586703/posts/1648256275344793/
https://www.facebook.com/112503995586703/posts/1648314205339000/
https://www.facebook.com/112503995586703/posts/1648314205339000/
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 2. โครงการใช้ระยะเวลาในการด าเนินโครงการระยะยาวและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 
รวมทั้งยังมีโครงการ/การประชุมที่ทับซ้อน จึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 3. ปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
อาจส่งผลให้สิ้นปีงบประมาณเบิกจ่ายไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
 4. ปัญหาด้านการบริหารพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี (ครุภัณฑ์) ในบัญชีทะเบียน
ครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง มีจ านวนไม่เท่ากัน ท าให้คิดค านวณค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง 
  5. การจัดท าข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่ อนเงินเดือน/ค่าจ้าง เกิด
ความล่าช้า เนื่องจากมีข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรจ านวนมากและซับซ้อนซึ่งไม่อาจจะด าเนินการได้
โดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูล (Recheck) และเป็นการจัดท าข้อมูลในระบบแมนนวล (Manual) จึงอาจ
ส่งผลต่อการจัดท าแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยในหมวดเงินเดือน/ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนที่
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่ไม่ทันกาล และส่งผลให้การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าก าหนด
 3. ส านักงานอธิการบดีน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนางานดังนี้ 
 1. การน าระบบหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น 
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที 
 2. มีการเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 4. สร้างเครือข่ายผ่านกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อประสานงานอย่างรวดเร็ว 
 5. การจัดท าแผนบริหาร และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดท าโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนบริหาร และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ 

4. ส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) และมีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
 1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรู้กับการท างาน กิจกรรมที่ 
“โครงการลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ (MOU)” จ านวน ๓๑ บริษัท 

 ปัญหา/อุปสรรค  
 1. คณาจารย์ของสาขาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งรายชื่อ
สถานประกอบการที่ เข้ าร่วมค่อนข้างน้อย เพียง ๓  คณ ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 สาขาวิชา (๓๑ บริษัท) 
 2. การท าความเข้าใจในเนื้อหาของ MOU ของคณาจารย์ไม่ชัดเจนท าให้การสื่อสารไปยัง
สถานประกอบการไม่ดีเท่าที่ควร 
 3. การส่งรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมลงนาม (MOU) ของแต่ละสาขาวิชาค่อนข้างล่าช้าท าให้
การจัดกิจกรรมกระชันชิด 
 ผลการด าเนินงาน 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากับสถานประกอบการ ๓๑ แห่ง มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ธันวาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม 
๒๕๗๐) 

5. ข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

 1. สนับสนุนงบประมาณให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาตนเองเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ 



๑๕ 
 2. ขอความอนุเคราะห์ในการจัดสรรงบประมาณตามท่ีขอตั้งตามแผน และงบประมาณส ารอง
ฉุกเฉิน กรณีเหตุการณ์เร่งด่วนตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และการจัดสรรบุคลากรสายวิชาชีพ 
โดยเฉพาะต าแหน่งช่างซ่อมบ ารุง เพ่ือมาสนับสนุนการด าเนินงานของกองอาคารสถานที่ฯ ตามสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้างที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 3. การจัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างได้รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ควรรายงานถึงผลการพัฒนาบุคลากรที่ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสายสนับสนุน 
2. ควรเตรียมแผนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่ง แทนต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการ 

ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ  
3. ควรเตรียมแผนการบริหารบุคลากรด้านอัตราก าลัง  
4. ควรศึกษากฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ไดป้รับเปลี่ยนใหม่ 
5. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนงานภายนอก 
6. ควรยึดหลักความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความชัดเจนด้านข้อมูลเป็นหลักอยู่เสมอ 
7. ควรติดตามผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น เพ่ือน ามาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

ที่ดียิ่งข้ึนต่อไป  
8. ควรศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอ 
9. ควรก าหนดระยะเวลาในการสร้างคู่มือปฏิบัติงาน เช่น เมื่อท างานครบ 1 ปีแล้วต้องมีคู่มือ

การปฏิบัติงาน 1 เรื่อง/เล่ม เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
 

 4.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหา
และอุปสรรค ดังนี้ 
 ๑. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักฯ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการจัดขึ้น ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่น  
 กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 



๑๖ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ส านัก : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการและส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ 
เชื่อมโยงความรู้ไร้ขอบเขตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการความรู้ทางวิชาการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และการวิจัย 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. เสวนาเปิดโลกทัศน์การอ่านหนังสือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) 
 2. นิทรรศการ “หนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)” 
 3. การอบรมออนไลน์ ทักษะการรู้สารสนเทศ เรื่อง “กลเม็ดเคล็ดลับ สืบค้น
สารสนเทศอย่างไรให้ปัง" 
 4. การอบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศ เรื่องจริยธรรมกับการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการใช้อย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 5. การอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS 
 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยบทความวิชาการ ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 8. การบริการผู้ช่วยสนับสนุนการวิจัย   
  กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้บริการวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. การบริการวิชาการ จัดการแหล่งเรียนรู้ ระบบห้องสมุดโรงเรียนวัดบุคคโล 
 2. การอบรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้ันสูง 
 3. คลังความรู้ดิจิทัล จัดท า หนังสือมนุษย์ เรื่องสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) 
 4. หลักสูตรออนไลน์ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูป 
แบบ APA 7th 
 5. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมกันระหว่าง มบส. และ Guangxi University for Nationalities. The people's republic of China 
 6. เครือข่ายภายใน มบส. (1) ห้องสมุดส านักศิลปและวัฒนธรรม (2) ห้องสมุด
วิทยาลัยการดนตรี (3) ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่
เพียงพอตอ่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ นักศึกษาอาจารย์และบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ส านัก : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและจัดการแหล่ง
เรียนรู้สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 



๑๗ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศคลังความรู้ สนับสนุนการเรียนรู้สร้างสรรค์ 
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เพ่ิมทรัพยากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Book/e-Journal/e-Newspaper มากขึ้น ให้ครอบคลุมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ หนังสือ 944 ชื่อเรื่อง วารสาร 135 ชื่อเรื่อง สื่อโสตทัศน์ 
29 ชื่อเรื่อง นิตยสาร 53 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์ 14 ชื่อเรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์  
IG Publishing 30 ชื่ อเรื่อง EBSCO eBooks Collection 44 ชื่ อเรื่อง Gale Virtual Reference Library 
94 ชื่อเรื่อง 2ebook 99 ชื่อเรื่อง JGATE 21,082,000 บทความ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ
จัดการสภาพแวดล้อมพ้ืนที่สร้างสรรค์ตามแนวคิด Learning and Working Space ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  1. จัดการระบบท า งานห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) สามารถเข้าถึงรวดเร็ว ทุกที่ 
ทุกเวลา สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
  2. จัดการเว็บไซต์ ส า นักวิทยบริการฯ รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
  3. จัดท า ระบบน า ชมห้องสมุด 360 องศา 
  4. สร้างภาพลักษณ์ห้องสมุดเป็นศูนย์รวมความรู้อันไร้ขอบเขต (Borderless 
Knowledge Centre) โดยบริหารจัดการสภาพแวดล้อม พัฒนาพ้ืนที่เรียนรู้ไร้ขอบเขตที่มีความยืดหยุ่น
สนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือและการแบ่งปันความรู้  
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมบุคลากรให้ เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี 
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยม
องค์กร MORALITY 
 ยุทธศาสตร์ส านัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล 
รองรับการประเมินผล และการประกันคุณภาพ 
  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   1. การอบรม/สัมมนา พัฒนาตนเองรายบุคคล 
   2. การอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) 
   3. การอบรมการใช้งาน Google Data Studio 
   4. สัมมนา/ศึกษาดูงาน Green Office มหาวิทยาลัยรังสิต 
   5. การอบรมภาษาจีน จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
   6. บุคลากรน า ความรู้จากการอบรม Google Data Studio มาประยุกต์ใช้ 
ในการสร้างสถิติรายงาน (Dashboard) https://link.bsru.ac.th/f2u   
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   1. จัดการ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ขององค์กร รองรับยุคดิจิทัล 



๑๘ 
   2. ก ากับติดตามการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ให้มีความ 
ต่อเนื่อง สามารถสื่อสารการด า เนินงานและการบริการขององค์กรอย่างทั่วถึง  
 ๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
  ปัจจุบันทุกหลักสูตรมีความต้องการสื่อดิจิทัลเพ่ิมขึ้น ส านักวิทยบริการฯ จัดหาสื่อดิจิทัล
รองรับการก้าวสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) และให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างประเทศ ให้มีจ านวนที่เพียงพอสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย แต่ด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ ากัดและทรัพยากรสารสนเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์  
มีราคาสูงมากท า ให้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 บุคลากรสายสนับสนุน 
 ส านักวิทยบริการฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนจ า นวน 17 คน โดยแผนกรอบอัตราก าลัง 
2566 - 2569 ต้องการอัตราก า ลังบุคลากรจ า นวน 22 คน ท า ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ
ในการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบทั้งการบริการภายในส านักวิทยบริการฯ และการบริการผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ทุกช่องทางเพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอย่างเสมอภาคทุกที่ทุกเวลา 
 ๓. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และพัฒนางานดังนี้ 
 1. ตลอดปีการศึกษาส านักวิทยบริการฯ จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนการ
เรียนการสอนการวิจัยโดยสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาด า เนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และสื่อสารการให้บริการต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการฯ อย่างต่อเนื่อง 
 2. ส านักวิทยบริการฯ สร้างภาพลักษณ์เป็นศูนย์ รวมความรู้อันไร้ขอบเขต (Borderless 
Knowledge Centre) โดยจัดการพ้ืนที่เรียนรู้ไร้ขอบเขตที่มีความยืดหยุ่นสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และการแบ่งปันความรู้ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ e-Book/e-Journal/e-Newspaper 
หลากหลายรูปแบบรองรับการก้าวสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal)  
 3. ส านักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงานส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือศึกษาการ
ด าเนินงานเป็นแนวทางในการก้าวสู่องค์กรสีเขียว (Green Office) โดย ส า นักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุด สีเขียว ประจ าปี ค.ศ. 2020 จากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคม
ห้องสมุด (IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions) และส าหรับ
องค์กรสีเขียวได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง-ดีเยี่ยม) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และมีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
 1. เครือข่าย  Guangxi University for Nationalities. The people's republic of China 
กิจกรรม/การด าเนินงาน คือ การแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลสารสนเทศ e-Journal/e-Book ร่วมกัน 
 2. เครือข่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน ประเทศไทย (ThaiLIS) กิจกรรม / 
การด าเนินงาน คือ การใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย / บทความฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ / มหาวิทยาลัยราชภัฎ / มหาวิทยาลัยราชมงคล / มหาวิทยาลัยเอกชน / 
สถาบันบรมราชนก 
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 3. เครือข่ายโครงการความร่วมมือสรรหาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
Gale eBooks ส าหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RuLibNET) กิจกรรม / การด าเนินงาน คือ การจัดหาและ
การใช้ฐานข้อมูล Gale eBooks ร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 21 แห่ง 
 4. เครือข่ายโครงการความร่วมมือจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรม / การด าเนินงาน การจัดหาและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง   
 5. เครือข่ายโครงการความร่วมมือสรรหาและใช้งานทรัพยากร ฐานข้อมูล EBSCO eBooks 
Collection กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RULibNET) กิจกรรม / การด าเนินงาน การจัดหาและการใช้
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection ร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 28 แห่ง 
 6. เครือข่ายสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) กิจกรรม /  
การด าเนินงาน รวบรวมรายการบรรณานุกรมทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรัฐ / มหาวิทยาลัยราชภัฏ / มหาวิทยาลัยราชมงคล 102 แห่ง 
 7. เครือข่ายเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ แห่งประเทศไทย กิจกรรม / การด าเนินงาน 
ความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดในประเทศไทยในการจัดตั้งส่งเสริม และพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 
 8. เครือข่ายเพ่ือนห้องสมุด กิจกรรม / การด าเนินงานการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
สารสนเทศ และส่งเสริมการใช้บริการระหว่าง ศูนย์ มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)  / ห้องสมุด 
William Warren / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล / 
หอสมุดรัฐสภา / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / มหาวิทยาลัยศิลปากร / มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยรามค าแหง / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอชื่นชมทางส านักที่สร้างผลงานและพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ควรศึกษากฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2565  
3. ควรช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
4. ควรพัฒนาการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของห้องสมุดให้มีมาตรฐาน มีความทันสมัย  

โดยศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
เพ่ิมมาตรฐานของห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 4.6 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สรุปเรื่อง 
 

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

๑. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้โดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 1) ระบบและกลไกสนับสนุนการจดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านมหาวิทยาลัย  



๒๐ 
 สถิติจ านวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดคุ้มครองจ านวน 11 ชิ้น  
แบ่งตามคณะประจ าปงีบประมาณ 2565 
 คณะครุศาสตร์ จ านวน 5 ชิ้น แบ่งเป็น 
  - สิทธิบัตรออกแบบ 2 ชิ้น 
  - อนุสิทธิบัตร 3 ชิ้น    
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 ชิ้น แบ่งเป็น 
  - ลิขสิทธิ์ 6 ชิ้น    
 

ประเภทการยื่นขอรับ
ความคุ้มครอง 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

สิทธิบัตรการออกแบบ - 8 ชิ้น 11 ชิ้น 2 ชิ้น 
ลิขสิทธิ์ - 3 ชิ้น - 6 ชิ้น 

อนุสิทธิบัตร - - 6 ชิ้น  3 ชิ้น  
รวม 0 12 ชิ้น 17 ชิ้น 11 ชิ้น 

 

 2) การปรับยุทธศาสตร์การจัดสรรทุนภายในให้สอดคล้องและสนับสนุนทิศทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับทิศทางการอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
 สถิติการสนับสนุนทุนภายใน  
 ปีงบประมาณ 2562 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน  50  ทุน 
 ปีงบประมาณ 2563 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน  60  ทุน 
 ปีงบประมาณ 2564 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน  39  ทุน 
 ปีงบประมาณ 2565 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน  65  ทุน 
 

คณะ/ศูนย์/ส านัก จ านวน (เรื่อง) งบประมาณ (บาท) 
คณะครุศาสตร์ 11 605,000 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 292,000 
คณะวิทยาการจัดการ 4 159,700 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 1,454,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

8 468,000 

วิทยาลัยการดนตรี 9 476,000 
บัณฑิตวิทยาลัย 2 64,500 
ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 46,000 

ชุดโครงการ   
วิทยาลัยการดนตรี 1 200,000 

รวมทั้งหมด 65 3,765,200 
 3) ความต่อเนื่องของการด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
 4) การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 5) การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 
 



๒๑ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1) การเพ่ิมตัวบ่งชี้ทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ท าให้ต้องมีความเท่าทันในการ
พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน หรือพัฒนาทิศทางให้สอดคล้อง 
 2) ยังมีนักวิจัยจ านวนน้อยที่พร้อมพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือให้ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  
 3) ในส่วนของการด าเนินงานด้านการวิจัยที่มีการสะท้อนจากนักวิจัยทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการในด้านของการไม่สามารถลงพ้ืนที่ในการท าวิจัยในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า  
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
พัฒนางานดังนี้ 
 การปรับวิธีการในการขอทุนสนับสนุนจากภายนอกให้มีการแบ่งกลุ่มการพัฒนาให้ตรงกับ 
TOR ของแหล่งทุนอย่างชัดเจน และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางที่มีความเชี่ ยวชาญในการพัฒนา
โครงการวิจัยแต่ละด้านโดยตรง  
 4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) และมีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
 โครงการความร่วมมือ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
 5. ข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 1) พิจารณานโยบายในการผลักดันและส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัย และการส่งเสริม
ให้คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเห็นความส าคัญในการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 2) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีการยกระดับคุณภาพจากผลงานวิจัยหรือ
บทความนานาชาติของอาจารย์อย่างจริงจัง  
 3) สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีอย่างคุ้มค่าและแพร่หลาย 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ควรรณรงค์และประชาสัมพันธ์ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลจ านวนงานวิจัยที่มีการ 
จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นผลงานของมหาวิทยาลัย 

2. ควรเพิ่มจ านวนวารสาร TCI ฐาน 2 ให้มากข้ึน 
3. ควรพัฒนาการติดตามข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
4. ควรช่วยประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการส ารวจบ้านสมเด็จโพลล์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
5. ควรมีแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
6. ควรจ าแนกประเภทงานวิจัย เช่น เป็นงานวิจัยที่อาจารย์สร้างขึ้น งานวิจัยที่อาจารย์

และนักศึกษาร่วมกันสร้างข้ึน หรือเป็นงานวิจัยของนักศึกษา 
7. ควรศึกษากฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2565 
8. ควรช่วยผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมาย SDGs 

ทางสถาบันวิจัยสามารถช่วยขับเคลื่อนผลการจัดอันดับ Impact Rankings (THE SDGs) ในเรื่องตัวชี้วัด
จ านวนงานวิจัยได้ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 



๒๒ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 

 5.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
1. 2 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะครุศาสตร์  

- สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
- สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมโรงเรียนสาธติฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

2. 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
ออกแบบระบบโลจิสติกส์ 
- สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้และระบบควบคุม
อัตโนมัต ิ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

3. 8 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะวิทยาการจัดการ 
- สาขาวชิาเศรษฐศาสตรบัณฑติ (นวัตกรรม 
ทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน) 
- สาขาวชิานิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต)์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 



๒๓ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
4. 19 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- สาขาวชิานาฏยศิลป ์
- สาขาวชิาครีเอทีฟกราฟฟิก 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

วิทยาลัยการดนตรี 
- สาขาวชิาดุริยางคศาสตรบัณฑติ (ดนตรีไทย) 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

5. 13 กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพฒันาท้องถิ่น  
ในจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. 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  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


