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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คร้ังท่ี 1/2562 
วันพุธท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร ๑00 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

 

ผู้มาประชุม 
1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5.  รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.สายัณ   พุทธลา ติดราชการ 
2. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร 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 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ก าหนดการร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

สรุปเร่ือง 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง น าเสนอที่ประชุมว่า  

1) ควรก าหนดร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยแบบคร่าว ๆ เพื่อเป็นกรอบก าหนดการด าเนินการ เช่น ช่วงไหนที่สะดวก ซึ่งในบางวันคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะติดภารกิจ  

2) ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ตลอดจนฝ่ายเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ 
ที่ช่วยกันท างานอย่างเต็มก าลังท าให้ได้รับค าชื่นชมจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 13/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.  2561 และ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  14/2561  
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
  1) ในรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14/2561 ให้ตัดข้อความ “เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญ คร้ังที่  1/2561 ในวันอาทิตย์ที่  23 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561” ในหน้า 10 บรรทัดที่ 16 - 17 ออก 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 13/2561 โดยไม่มีการแก้ไข และการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14/2561 ตามที่ได้มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 

  4.1 (ร่าง) แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปเร่ือง 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ 2 การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และ 
การควบคุมภายใน ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท



๓ 

 

หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 6 การด า เนินงาน 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  1) คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาถึงหน้าปกเล่มแนวทาง และเล่มรายงาน ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยเลือกเป็นสีเขียวพาสเทส และปรับข้อความ “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ให้อยู่ตรงหัวข้อใหญ่เป็นบรรทัดที่ 3  
  2) ในส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เห็นควรให้มีการเปรียบเทียบผล 3 ปี (ถ้าส่วนไหนที่เปรียบเทียบได้)  
  3) ในส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นควรให้คงไว้ 
แต่ควรปรับรูปแบบให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น โดยเน้นประเด็นส าคัญเป็นหลัก 
  4) ในส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เห็นควรให้แก้ไข ดังน้ี 

4.1) เพิ่มแบบสอบถามอีก 1 ฉบับ ส าหรับสอบถามอาจารย์ถึงปัญหาและความต้องการ
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาในการใช้สื่อการสอน ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ปัญหานักศึกษา ปัญหาการส่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น ควรจะปรากฎอยู่หลังหรือก่อน หัวข้อ 4.2 ผลการรับรู้ และ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้หัวข้อเป็น 
“ผลการรับรู้และความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

4.2) ในแบบสอบถาม เร่ือง “วัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”” ให้ปรับเปลี่ยน
แบบสอบถามเป็น “ค่านิยมองค์กรและอัตลักษณ์ของนักศึกษา” และปรับเปลี่ยนข้อค าถามให้สอดคล้องหรือ
เกี่ยวข้องกับค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติจริง และมีข้อค าถามประมาณ 10 – ๑๕ ข้อ โดยให้คงข้อค าถามเดิมไว้ 2 ข้อ คือ  
1. ค าขวัญ “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” กระตุ้นให้ท่านมีมานะในการเรียน และ 2. นักศึกษา
เข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
ที่มีต่อชาติ บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5) ในส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เห็นควรให้ เพิ่มประเด็นข้อค าถามในแนวทาง 
การสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อข้อมูลประกอบการรายงานผลที่ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น 

6) ในส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖2 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เห็นควรให้คงไว้ และเพิ่มการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามที่รายงานหรือไม่อย่างไร 
   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนจัดท าเล่มต่อไป 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 

  5.1 ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มี  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดน้ีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
เสร็จสิ้นแล้ว โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมา ณ พ.ศ.2561 และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย วิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต ดังน้ี 
  ๑) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ
แผ่นดินในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมและมีผลต่อการอนุมัติงบประมาณในปีถัดไป 

๒) การตรวจเยี่ยมสาขาวิชาในหลักสูตรที่ด าเนินการร่วมกันหลายคณะควรมีการเชิญคณะ
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสาขาวิชาต่อไป  

๓) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป 
มหาวิทยาลัยควรปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมและสามารถสะท้อนการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน เช่น ตัวชี้วัดด้าน
การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยควรปรับให้เชื่อมโยงถึงแนวทางจะน าไปสู่
ความเป็นเลิศได้ และตัวชี้วัดของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ข้อ ๑ ความส าเร็จของการบริหารงานตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมจัดต้ังศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งเพื่อพัฒนาเป็นวิทยาเขต ควรปรับให้ตรงกับ 
การด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองตัวชี้วัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๔) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มาจากระบบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อไม่ให้  
เกิดความซ้ าซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง และควรเพิ่มเติมเน้ือหาประเด็นข้อค าถามในแบบสอบถามที่สามารถ
ตรวจสอบความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถามด้วย  

๕) ควรมีการเปรียบเทียบกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปี
ที่ผ่านมาอย่างน้อย ๒ ปี เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 

๖) ควรสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างทั่วถึง  เช่น  
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน หรือการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 

๗) ควรรายงานผลการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยภายใน
เดือนกันยายน เน่ืองจากจะส่งผลต่อการประเมินการปฏิบัติราชการของอธิการบดี 

๘) ควรศึกษาระบบประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เน่ืองจากมีการประกาศฉบับใหม่ให้ใช้ IQA เท่าน้ัน ส่วนการประเมินหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยก าหนดเอง  
ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบผลการประเมิน
หลักสูตรได้ 



๕ 

 

๙) ควรยกเลิกการประเมินศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เน่ืองจากอยู่ระหว่างการด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงและมีการย้ายนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย 

๑๐) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวต้องสามารถ
ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มหาวิทยาลัย และเน่ืองจากในพระราชบัญญัติระบุว่า ให้มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี จึงควรแบ่งการประเมินเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  
๑. ประเมินการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย ในด้านแผน โครงการ และงบประมาณ คณะกรรมการ  
มีหน้าที่ตรวจสอบตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ๒. การประเมินผลปฏิบัติหน้าที่ 
ของอธิการบดี ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 

11) ขอชื่นชมคณะกรรมการที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการให้
ความส าคัญในส่วน Act คือการศึกษาการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย 

12) ขอขอบคุณและขอชมเชยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 และสรุปการด าเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี   

1) เห็นควรให้รายงานเร่ืองการใช้จ่ายงบประมาณตามความเข้าใจ เช่น ในงบรายจ่ายอื่นที่เป็น
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ก็จัดน ามารวมอยู่ในงบบุคลากรหรืองบจ้างบุคลากร เพื่อความชัดเจน 

2) การเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในปีถัดไป เห็นควรให้ผู้บริหารระดับหลักสูตร 
หรือผู้ที่ร่วมกันจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วม (อาจเป็นการเชิญอาจารย์จาก
หลายคณะมาร่วมกันสอนในหลักสูตร) เวลาที่เข้าตรวจเยี่ยมในหลักสูตรน้ัน ๆ ควรจะเชิญผู้สอนที่มีส่วนร่วม 
ในหลักสูตรน้ีมาให้ครบทุกคณะ  

3) ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ คร้ังถัดไป ในส่วนของการตอบ
แบบสอบถาม เห็นควรให้มีข้อความที่กล่าวถึง “การมีกระบวนการ การระมัดระวัง และไม่ได้มีการเก็บข้อมูล 
ที่ซ้ าซ้อน” แสดงไว้ในเล่มรายงาน และมีการขึ้นหมายเหตุในการน าเสนอด้วย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด และ
เป็นการยืนยันถึงการด าเนินงานที่ถูกต้อง 

4) การเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในปีถัดไป ควรเน้นการถามถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และให้เพิ่มแบบสอบถาม โดยสร้างคร่ืองมือขึ้นเพื่อสอบถามในประเด็นข้อ
ค าถามต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่องนักศึกษา เป็นต้น ทั้งน้ีใช้ข้อค าถามประมาณ 20 ข้อ หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
และให้มีค าถามปลายเปิดด้วย  
 
 
 
 
 



๖ 

 

  5.2 รายงานผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุปเร่ือง  
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย  (Retreat) ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่  23 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้งศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อก าหนดแนวทาง  
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งและสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้
มาตรฐานสากล โดยฝ่ายเลขานุการได้น าสรุปผลการทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  (Retreat) ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ    
 ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

     นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
  นางสาวกฤตยา     สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


