
๑ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คร้ังท่ี 3/2561 
วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5. ผศ.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
6. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ติดราชการ 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
1. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง น าเสนอที่ประชุมว่า ทางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ต้องการให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้น าเสนอแนวทาง 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง สืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
 4.1 การน าเสนอแนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปเร่ือง 
  1. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วย  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  
วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและ
หน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษาและการวิจัย 
 2. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 คร้ัง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 
12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 3. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ 3/2561 มีมติรับทราบแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเข้าน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุม  
เพื่อเตรียมการน าเสนอ (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบส าหรับให้
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้กล่าวน าและสรุปแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยโดยสรุป  



๓ 

 

และให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ น าเสนอรายละเอียดแนวทางการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 
   

มติท่ีประชุม รับทราบ การน าเสนอแนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  4.2 การรับฟังแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
 

สรุปเร่ือง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้เข้าน าเสนอแนวนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังน้ี   

นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2561 เป็นความต่อเน่ืองมาจากปี พ.ศ. 2560 
มีการปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการถ่ายทอดสู่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ทั้งหมดออกเป็น 4 เรื่องได้แก่  

1) เรื่องของการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น คือการลงสู่พื้นที่
เป้าหมาย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้ัน มีพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง คือ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 เขต จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลยุทธ์ที่ เน้นมีทั้งหมด  
4 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 เน้นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน หรือพื้นที่เป้าหมาย เร่ืองที่ 2 เน้นเร่ือง
ทางด้านสังคม เรื่องที่ 3 เน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเร่ืองที่ 4 เน้นการสนับสนุน ส่งเสริม 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2) เรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู งานวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเน้น 
ในเร่ืองของการสร้างบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

3) เร่ืองการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นหลักสูตรโดดเด่น  
4) เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นในเร่ืองของ

บุคลากร สวัสดิการ การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งหมดใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องส่งเสริม สนับสนุน และท าให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึงเร่ืองกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ซึ่งต้องท างานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยัราชภัฏทั้งหมด พร้อมตอบสนองกับนโยบายของชาติ 
ที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงจะต้องเน้นให้เป็นไปตามลักษณะที่เอื้อกับพันธกิจทั้งหมด  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ แนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ    
 ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 

      นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ  ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ      บางเขียว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


