
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คร้ังท่ี 3/2562 
วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร ๑00 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

 

ผู้มาประชุม 
1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ ติดภารกิจ 

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 
 

  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง  กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปีน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในฐานะที่ เป็นประธานของกลุ่มกรุงเทพมหานครจะมี ภารกิจค่อนข้างมาก เช่น การจัดงาน
เทิดพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น 



๒ 

 

  ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ที่ผ่านมาผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งในปีน้ีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
ได้เสด็จพระด าเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพระราชทานปริญญาบัตร และมีดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2 ท่าน คือ พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง และ คุณเรืองยศ พิมพ์ทอง  
   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 

  4.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/หลักสูตร 

สรุปเร่ือง 
 การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ                
การขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยแบ่งการตรวจเยี่ยมเป็นกลุ่มดังน้ี 
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตรความเป็นเลิศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง หลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปี
การศึกษา 2562 จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยา  
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 7) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตกศึกษา 11) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ  
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงานบริหารเงินรายได้  



๓ 

 

  เพื่อรวบรวมผลงาน ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ผู้รับการตรวจเยี่ยมขอรับการสนับสนุนจาก                
สภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย  โดยเลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ และติดต่อนัดหมาย รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โดยก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ คร้ัง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) 
 

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  1) ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตารางก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/หลักสูตร ดังน้ี  
 

ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน / หลักสูตร 
 

ท่ี วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เวลา 
1. วันจันทรท์ี่ 5 

สิงหาคม 2562 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์             

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

2. วันพุธที่ 14 
สิงหาคม 2562 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา             
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา             

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันพุธที่ 21 
สิงหาคม 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันพุธที่ 28 
สิงหาคม 2562 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวนัตกศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๕. วันพุธที่ 4 
กันยายน 2562 

หลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธรุกิจ 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๖. วันพุธที่ 18 
กันยายน 2562 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๗. วันพฤหัสบดีที่ 26 
กันยายน 2562 

ส านักคอมพิวเตอร ์
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสมัพนัธ์ฯ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ส่วนงานบริหารเงินรายได้ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

หมายเหตุ  
 - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีหากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 



๔ 

 

  2) ให้ฝ่ายเลขานุการท าบันทึกส่งถึงหน่วยงานต่าง ๆ ให้เตรียมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของหลักสูตรความเป็นเลิศตามประกาศมหาวิทยาลัย ข้อมูลการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
ข้อมูล มคอ.2 และ มคอ.3 ข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น ก่อนที่จะเข้าตรวจเยี่ยม 
พร้อมแนบก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/หลักสูตร ฉบับใหม่ที่ได้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการสรุปไว้  
   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/หลักสูตร 
 

  4.2 แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ 
การขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ
ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตร  
ความเป็นเลิศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 หลักสูตร วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการ
วิเคราะห์เน้ือหา ตามแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับทราบและพิจารณาก่อนการไปตรวจเยี่ยมตามก าหนดการต่อไป  
 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
 

  1) ตามข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นในบางหลักสูตรไม่ได้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรค อาจต้องใช้
วิธีการสัมภาษณ์ในวันตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริงส าหรับการรายงานผลต่อ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  2) คณะกรรมการต้องการทราบข้อมูลอาจารย์ที่ เกษียณอายุราชการประจ าหลักสูตร 
ที่รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งในหลายหลักสูตรค่อนข้างเป็นปัญหา อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานตามองค์ประกอบของ สกอ.  
  3) คณะกรรมการต้องการทราบข้อมูลด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในระดับหลักสูตรตามตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศในปีที่ผ่านมา  
  4) น าข้อมูลทั้งหมดรวบรวมเป็นเล่มเอกสารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยมหลักสูตร/
หน่วยงาน       
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 

  5.1 ปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการบริหารของมหาวิทยาลัย และ  
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
 
 



๕ 

 

สรุปเร่ือง 
  

แบบสอบถาม ทดสอบระบบ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
ชุดท่ี 1 
การประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 พ.ค. 62 
เวลา 13.30 น. 

 
1 – 30 ส.ค. 62 

 
15 ก.ย. 62 – 
15 ต.ค. 62 

 
15 ก.ย. 62 – 
30 ต.ค. 62 

ชุดท่ี 2 
การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
1 มิ.ย. 62 – 
15 ก.ค. 62 

 
15 ส.ค. 62 – 
15 ต.ค. 62 

 
15 ก.ย. 62 – 
30 ต.ค. 62 

ชุดท่ี 3 
การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็น
ของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
1 – 30 ส.ค. 62 

 
15 ก.ย. 62 – 
15 ต.ค. 62 

 
15 ก.ย. 62 – 
30 ต.ค. 62 

ชุดท่ี 4 
การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 
1 – 30 ส.ค. 62 

 
15 ก.ย. 62 – 
15 ต.ค. 62 

 
15 ก.ย. 62 – 
30 ต.ค. 62 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ ปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการบริหารของมหาวิทยาลัย และ  
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ   
  

  6.1 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คร้ังท่ี 4/2562 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุม คร้ังที่  4/2562  
ในวันจันทรท์ี่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

     นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
  นางสาวกฤตยา     สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


