
 
   

 

 
 
 
 
 
 

การประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

ครั้งที่ 1/2561 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 16 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2561 
เวลา 09.30 น. 

 
 
 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 
   

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

ครั้งท่ี 1/2561 
วันศุกร์ท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 1 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งท่ี 13/2560 
วันศุกร์ท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.พลสัณห์    โพธ์ิศรีทอง กรรมกำร 
2. ผศ.พิทักษ์    อำจคุ้มวงศ์ กรรมกำร 
3. รศ.ภญ.ดร.กัญญดำ   อนุวงศ์ กรรมกำร 
4. ผศ.พิษณุ   บำงเขียว เลขำนุกำร 
5. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสุก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. ผศ.สำยัณ   พุทธลำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.สรำยุทธ์    เศรษฐขจร  
2. ดร.จ ำนงค์    ตรีนุมิตร  

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
1. นำยอภิชำติ  สิงห์ชัย เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
2. นำงสำวนิศำชล   ฉัตรทอง เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
3. นำยวิชชำ สุขรัตน์ เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
4. นำงสำวกฤตยำ   สุวรรณไตรย์ เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
5. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
6. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
7. นำงสำวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชำติ เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  เลขำนุกำรแจ้งที่ประชุมว่ำ ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธำนกรรมกำร              
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ.2560 จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรท่ำนหนึ่ง ท ำหน้ำที่ประธำน
กำรประชุม กรรมกำรเลือก ดร.พลสัณห์  โพธ์ิศรีทอง เป็นประธำนกำรประชุม 

ดร.พลสัณห์  โพธ์ิศรีทอง ประธำนกำรประชุมได้กล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุม       
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560  

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 12/2560 โดยไม่มีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

สรุปเรื่อง 

  กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 แบ่งกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ออกเป็น 6 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ตำมแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ 2 กำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส่วนที่  3                 
กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยและกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ส่วนที่ 5 กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน และส่วนที่ 6 กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย             
ฝ่ำยเลขำนุกำร จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ น ำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

  1) หน้ำ 66 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย แก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียด ดังนี้ 

- เพิ่มข้อที่ 1. ควรทบทวนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยยึดบทบำท    
ตำมภำรกิจตำมมำตรำ 8 ของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 และกำรด ำเนินงำนตำมแนว                
พระรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 10  
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- เพิ่มข้อที่  2. ควรทบทวนควำมเข้ำใจเรื่องคุณภำพกำรศึกษำ คุณภำพของบัณฑิต                   
ที่เน้น Competency Base และExperience Base เพิ่มข้ึนจำก Contents Base ที่เน้นอยู่ในปัจจุบัน 

2) ในรอบกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยและกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่
ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยปีต่อไปควรรวบรวมกำรตอบแบบสอบถำมของอำจำรย์ให้ได้จ ำนวนมำกและ              
ช่วยกระตุ้นอำจำรย์ให้แสดงควำมคิดเห็นให้ได้มำกที่สุด  

3) ควรตรวจทำนควำมถูกต้อง สระ วรรณยุกต์ และควรปรับค ำ และภำษำให้เป็นแบบเดียวกัน
ทั้งหมด  

มติท่ีประชุม รับทรำบ (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำ และให้ด ำเนินกำรปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรและตรวจทำน                       
ควำมถูกต้องอีกครั้ง และด ำเนินกำรจัดพิมพ์เล่มต่อไป  

5.2 การน าเสนอการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
         
สรุปเรื่อง 

 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 แบ่งกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ออกเป็น 
6 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ ๒ กำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่  ๓                       
กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ส่วนที่ ๕ กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน และส่วนที่ ๖ กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย จึงจัดท ำ
ข้อมูลกำรน ำเสนอกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                      
บ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (Power Point) เพื่อให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยพิจำรณำ  

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) กำรน ำเสนอในหน้ำที่ 2 กำรแนะน ำรำยช่ือคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงำนของมหำวิทยำลัย ควรเรียงล ำดับตำมควำมเหมำะสม 
  2) สรุปผลกำรประเมินส่วนที่ 1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ               
พ.ศ.2560 ตำมแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. 2558 – 2562                      
(ฉบับปรับปรุง) ควรจัดท ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดให้เป็นแผนภูมิวงกลม เพื่อควำมเข้ำใจง่ำยข้ึน 
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  2) “เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ตัวช้ีวัดที่ควรน ำมำวิเครำะห์ คือ ตัวช้ีวัดที่มีผลกำรประเมิน
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย” แก้ไขเป็น “โอกำสในกำรปรับปรุงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ตัวช้ีวัดที่ควรน ำมำวิเครำะห์ คือ 
ตัวช้ีวัดที่มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำเป้ำหมำย” 
  3) ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแต่ละกลยุทธ์ที่เป็นควำมเรียง ควรจัดท ำเป็นตำรำง
แสดงผล ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย และกำรด ำเนินงำน 
  4) ควรปรับแก้ไขข้อมูลกำรน ำเสนอให้ตรงกับเล่มรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยฝ่ำยเลขำนุกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลตำมข้อเสนอ และเตรียม                     
น ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 12/2560 ในวันที่ 21 ธันวำคม 2560 และ
ในกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 13/2560  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย                
ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ              
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

      นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พิษณุ   บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2561 
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4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
  เนื่องจำก ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ                
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้ถึงแก่กรรมและพ้นจำกต ำแหน่งตำมข้อ 9 (1) ของข้อบังคับฯ ว่ำด้วย
องค์ประกอบ จ ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่งของ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย พ.ศ.2556 มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำร
ตำมข้อบังคับฯ ว่ำด้วยองค์ประกอบ จ ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง       
กำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย พ.ศ.2556 
โดยสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมครั้งที่  1/2561 ได้พิจำรณำเลือก นำยชัยสิทธ์ ภูวภิรมย์ขวัญ                            
เป็นคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลยั และมีมติเลือก ดร.พลสัณห์  โพธ์ิศรีทอง 
เป็นประธำนกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย รำยละเอียดตำมค ำสั่ง                
สภำมหำวิทยำลัยที่ ที่  1/๒๕61 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ลง ณ วันที่  18  มกรำคม  พ.ศ.๒๕61 

 จึงเสนอมำเพื่อทรำบ 

มติท่ีประชุม 
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 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2561 
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4.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าท่ีการประชุมของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

สรุปเรื่อง 
  ตำมที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้มีกำรจัดท ำค ำสั่งที่ 1010/2560  
เรื่อง แต่งตั้งเลขำนุกำร ผู้ ช่วยเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม เจ้ำหน้ำที่บริกำร และพนักงำนขับรถ  
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ลงวันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2560 นั้น 
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่กำรประชุมล ำดับที่ 7 ได้ลำออกจำกมหำวิทยำลัย ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ำงต้น อธิกำรบดี อำศัยอ ำนำจตำม               
ควำมในมำตรำ 31 (1) และ (8) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งเลขำนุกำร 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่บริกำร และพนักงำนขับรถ ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ลง ณ วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2561 รำยละเอียด                    
ตำมเอกสำรแนบ 

จึงเสนอมำเพื่อทรำบ 

มติท่ีประชุม 
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4.3 สรุปผลการรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมนิผลงานของ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ ก ำหนดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนเป็นรำยปีงบประมำณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2560 และคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดท ำ
รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 12/2560  
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
 

 ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยได้รับทรำบผลกำรน ำเสนอรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยแล้วได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงหลำกหลำยสรุปได้ดังนี้ 

 1) ควรปรับแก้กำรใช้ค ำให้ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร เ ช่น ค ำว่ำ “Good Practice” 
หมำยควำมว่ำ แนวปฏิบัติที่ดี แก้ไขเป็น “Best Practice” หมำยควำมว่ำ แบบปฏิบัติที่ดี และค ำว่ำ                     
“ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน” แก้ไขเป็น “ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน” 

2) เนื่องจำกเป็นกำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยศึกษำจำกประชำกรทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 
ดังนั้นกำรหำค่ำเฉลี่ยต้องใช้ค่ำเฉลี่ยประชำกร (  ) แทนกำรใช้ค่ำเฉลี่ยตัวอย่ำง ( X ) และควรปรับแก้สูตรหำ 
Standard deviation (S.D.) ให้ถูกต้อง  

3) ในข้อมูลพื้นฐำน ควรเพิ่มเติมร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำ จ ำนวนคณำจำรย์ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอก และร้อยละของจ ำนวนคณำจำรย์ที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ                      
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด
ไว้อย่ำงชัดเจน  

4) ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินต่ำงๆ ควรมีรำยละเอียดเปรียบเทียบอย่ำงน้อย 2 ปี เพื่อให้เห็น
ควำมก้ำวหน้ำที่ชัดเจนยิ่งข้ึน และมีส่วนช่วยในเชิงประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยได้  เช่น ผลกำรประเมิน
อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดี อำจำรย์ และนักศึกษำ เป็นต้น  

5) ตรวจสอบควำมถูกต้องในหน้ำ 63 ผลกำรสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อเทียบกับโรงเรียนในกลุ่มสำธิตด้วยกัน มหำวิทยำลัยก ำหนด
เป้ำหมำยไว้คือล ำดับที่ 12 แต่ผลกำรด ำเนินกำรอยู่ในล ำดับที่ 17 ค่ำคือ “สูงกว่ำเป้ำหมำย” ควรปรับแก้เป็น 
“ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย”  

6) ในประเด็นเรื่องผลงำนของนักศึกษำปริญญำโทและปริญญำเอกมีจ ำนวนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
เนื่องจำกนักศึกษำปริญญำโท ส่วนใหญ่จัดท ำวิทยำนิพนธ์แผน ข. จ ำนวนมำก มหำวิทยำลัยจึงควรส่งเสริมให้
นักศึกษำจัดท ำวิทยำนิพนธ์แผน ก. ให้มำกขึ้น หรือท ำวิทยำนิพนธ์แผน ข. โดยมีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งหลักสูตร 
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สำมำรถก ำหนดเกณฑ์เพิ่มข้ึนจำกเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ คืออยู่ในฐำน TCI เพื่อให้
จ ำนวนผลงำนของนักศึกษำปริญญำโทและปริญญำเอกสูงข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม  

 
7) ควรน ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ

มหำวิทยำลัยไปวิเครำะห์ สังเครำะห์ และน ำไปสู่กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป  
8) ควรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษของคณำจำรย์และนักศึกษำให้มำกข้ึน และมีแผนกำร

ด ำเนินงำนที่ตอบโจทย์ปัญหำในปัจจุบันอย่ำงตรงจุด เช่น กำรเปิดหลักสูตรสองภำษำ โดยมหำวิทยำลัยมีสิ่งที่
เป็นขวัญก ำลังใจให้แก่อำจำรย์ที่พัฒนำหลักสูตรดังกล่ำว หรือจัดท ำสื่อกำรสอนสองภำษำ นอกจำกนีก้ำรเรียน
กำรสอนในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก ควรเพิ่มเติมรำยวิชำสัมมนำภำษำอังกฤษ เพื่อสอนให้นักศึกษำ    
ฝึกกำรน ำเสนองำน กำรเขียนบทคัดย่อที่เป็นสำกล เป็นต้น 

9) ควรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่มำจำกระบบแบบสอบถำมออนไลน์ เนื่องจำกอำจ
เกิดควำมซ้ ำซ้อนของกลุ่มตัวอย่ำง  

10) ควรสนับสนุนให้หน่วยงำนใช้งบประมำณรำยได้ให้เป็นไปตำมที่แผนก ำหนด และหำกมี
งบประมำณคงเหลือควรน ำเข้ำส่วนกลำง 

11) ผู้บริหำรต้องก ำชับไปยังคณะที่มีผลกำรประเมินต่ ำและมีจุดอ่อน เพื่อพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

12) คณะกรรมกำรได้ก ำหนดกำรประเมนิออกเป็น 6 ส่วน ในส่วนที่ 6 ตำมหลักกำรประเมนิ
ที่ดีต้องประกอบด้วย PDCA สิ่งส ำคัญคือ A (Act : กำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม) ดังนั้นในปีถัดไปจึงต้องมีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรด้วย 

จึงเสนอมำเพื่อทรำบ 

มติท่ีประชุม   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.4 รายงานผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลยั (Retreat)                                                  
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙)                                                         

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ 

สรุปเรื่อง 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระหว่ำงวันที่ 24-26 ธันวำคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง 
เพื่อทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย รวมทั้งศึกษำระบบและกลไก              
กำรบริหำรงำนของสภำมหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่ อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ                             
ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย                 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้เข้มแข็งและสร้ำงมหำวิทยำลัยคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล ในกำรนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำร
ได้น ำสรุปผลกำรทบทวนนโยบำย (Retreat)  ของสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 2561 น ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย เพื่อรับทรำบ ในกำรประชุม                             
ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

จึงเสนอมำเพื่อทรำบ 

มติท่ีประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (retreat) 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) 

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ 
ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560 

ด้านอาจารย์ 
1. ควรมีเวทีให้อาจารย์น าเสนอบทความวิชาการหรืองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ  
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุน ด้านค่าใช้จ่าย  
3. ควรต้ังเป้าหมายจ านวนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และส ารวจอาจารย์ 

ท่ีอยู่ในเกณฑ์ เพื่อเร่งรัดให้อาจารย์ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ควรปลูกฝังค่านิยมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเป็นงานประจ า 
5. ควรมีนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างรูปแบบวิธีการผลิตบัณฑิตท่ีเป็ น

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
6. ควรจัดท างานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ อีกท้ัง

ยังสามารถใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

ด้านนักศึกษา 
1. ควรสร้างสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น  การจัดท าป้ายบอกทาง 

ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับอาจารย์
จัดท าส่ือการเรียนการสอน หรือบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเป็นภาษาอังกฤษ   

2. ควรจัดโครงการส่งนักศึกษาไปเรียนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาอยู่ใน
สภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษ  

3. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของนักศึกษา ในด้านทักษะการเขียน รวมท้ังการพัฒนาทักษะ                
การเขียนของคณาจารย์ในการเขียนงานวิจัย   

4. ควรปลูกฝังให้นักศึกษารักในวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับ                
ท่ีสูงขึ้น เพื่อกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย 

ด้านหลักสูตร 
1. ควรสร้างหลักสูตรซึ่งเป็นท่ีต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในเขตพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ และ

มีการบูรณาการเป็นการศึกษา ๔.๐  เมื่อใช้หลักสูตรแล้วมีการวิจัย ติดตาม ประเมินผลกับบัณฑิต เพื่อน าไปพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

2. ควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้านเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
3. ควรมีหลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะพิเศษ เช่น นักบริหารระดับหลักสูตรเพื่อการจัดการนวัตกรรม                

โลกอนาคต หรือหลักสูตรนักบริหารโรงเรียน เป็นต้น เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 



4. ควรส ารวจความต้องการของครูในพื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรม/โครงการตามความต้องการท่ีไม่กระทบ                  
ต่องานประจ าและไม่ต้องฝึกอบรมในห้องเรียน โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการติดตาม      
โดยวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาในวิชาชีพ 

ด้านบริหารจัดการ 
1. ควรมีส านักวิชาการท างานสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ และงานวิจัยของอาจารย์ ในการ                

เป็นแหล่งการให้ข้อมูลท่ีทันสมัย สนับสนุนให้ต้ังทีมท่ีปรึกษาสอนเสริมแบบเข้มด้านการวิจัยและโครงการชุด               
มีทีมวิจัยท่ีประกอบด้วยบุคคลทุกระดับ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนต้ังแต่การจัดพิมพ์ การน าเสนอบทความ                            
การส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการะดับนานาชาติ สนับสนุน ด้านงบประมาณ ในการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความทางวิชาการและบทความวิ จัย เพื่อพัฒนางานวิชาการให้ สูงขึ้น ซึ่ งสถาบันวิ จัยและพัฒนา                              
ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรผลักดันให้อาจารย์เสนอโครงร่างงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก                          
ให้ได้งบประมาณเกินหนึ่งล้านบาท  

3. ควรปรับเกณฑ์การประเมินผลงานประจ าปีของอาจารย์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
และเกณฑ์อัตลักษณ์ของคณะ ร้อยละ ๒๐ 

4. ควรต่อสัญญาให้คณาจารย์และบุคลากรจนถึงอายุ ๖๐ ปี ในครั้งเดียว เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ       
ส่วนเรื่องต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้นให้น าไปประเมินกับการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (retreat) 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) 

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ 
ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 

1) มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีแผนท่ีสอดคล้องกับงบยุทธศาสตร์ 
งบวิจัย และมีการบูรณาการกับงบประมาณจังหวัด เพื่อการได้รับอนุมัติงบประมาณ  
        2) การน านโยบายของรัฐบาลไปใช้ จะต้องมีประเด็นสังคมผู้สูงอายุและการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์  
        3) มหาวิทยาลัยท่ีจะพัฒนาโครงสร้างควรปรับโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คือ       
มีการหลอมรวม พยาบาล อาชีวะ ราชภัฏ ส่วนหนึ่งเข้าด้วยกันและแบ่งโครงสร้างใหม่  
        4) การจัดการศึกษาในอนาคต นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ โดยใช้ระบบ 
MOOC ซึ่งจะมีการก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เน้นการเรียนการสอนในด้าน 
Digital Literacy ดังนั้นวิชาพื้นฐานจะต้องมีเนื้อหาด้าน Digital Literacy   
        5) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักท่ีต้องสอบวัดความรู้ท้ังอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงควรเพิ่ม
รายวิชาพื้นฐานทางภาษาให้กับนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต 
        6) การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะต้องมีการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมและ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ตามหลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล   

7) ควรก าหนดแนวทางส่งเสริมคุณธรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา               
ให้มีคุณภาพใน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑.องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชากับองค์ความรู้ในศาสตร์การสอนและ                   
การเรียนรู้ ๒.สมรรถนะ คือ จะต้องมีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาอื่นท่ีใกล้เคียงกับสาขาวิชาท่ีสอน ๓.ค่านิยมในการ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
        8) การจัดท าแผน ควรค านึงถึงวิธีการด าเนินการว่าท าอย่างไรจึงจะมีความ เป็นเลิศ และการเขียน                 
แผนกลยุทธ์ควรจัดท าแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
       9) นโยบายควรตอบค าถามได้ว่าสังคมต้องการส่ิงใดเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ                        
เพื่อตอบสนองต่อสังคม  
       10) ควรมีนวัตกรรมจากงานวิจัยท่ีต่อเนื่อง น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้  
        11) จากปัญหาการลดลงของจ านวนนักศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการบริการวิชาการและ
งานวิจัยท่ีก่อให้เกิดรายได้อย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ อบจ. อบต. เป็นต้น 
        12) ควรเร่งทบทวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยให้พร้อมรับกับแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การจัดท า
หลักสูตรออนไลน์ (MOOC) ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงอย่างไม่จ ากัดผ่านทางเว็บไซต์ การจัดท าส่ือ                  
การสอนทางไกลดิจิทัล โดยบูรณาการร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
        13) ควรพัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งต้องปรับจากกระบวนการ ต้ังแต่วิธีการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ ปรับสภาพแวดล้อมทางสังคม และอุปกรณ์การสอน เป็นต้น 
 



 
   

 

 

  
5.1 (ร่าง) แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

สรุปเรื่อง 

 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 ที่ผ่ำนมำแบ่งกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ ๒ กำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่  ๓                       
กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ส่วนที่ ๕ กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน และส่วนที่ ๖ กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

การด าเนินการ 
  ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 นี้ ฝ่ำยเลขำนุกำร ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2560 รำยละเอียดตำมเล่มเอกสำรดังแนบ 

จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

มติท่ีประชุม   

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

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 

มติท่ีประชุม 
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