
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑4 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.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
6. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ  
7.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
8. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

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

 

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

 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  



๒ 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่ 2 การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่ 3 
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
และส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
   

  1) ให้ปรับข้อความหน้าที่ 2 ที่กล่าวถึง “มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542” ให้เป็นปัจจุบัน 
  1) หน้า 15 ให้เพ่ิมข้อมูลเรื่องจ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ โดยติดตามตัวชี้วัด
ที่ต่ ากว่าเป้าหมายในปีที่ผ่านมา โดยจัดท าเป็นข้อมูลเสริมเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและชัดเจน 

2) หน้า 20 ให้เพ่ิมข้อ 2.4) รายงานผลความส าเร็จ ของโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับ
ตัวชี้วัดที่ปรากฎอยู่ในแผนยุทธศาสตร์  
  3) หน้า 26 ให้เพ่ิมข้อ 4.5 ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ 10 เรื่องการ
พัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว (บาท) 
   
   
   
     

4) เห็นควรให้ตัดส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออก 

5) ส่วนที่ 4 ในแบบสอบถามปลายเปิดให้ตัดค าว่า “เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน 3 เรื่อง” ออก 



๓ 

 

6) ก าหนดการเก็บข้อมูลในส่วนการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ประมาณการ คือ 

 ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 1 กันยายน – 20 กันยายน พ.ศ. 2563 
7) ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอน  เห็นควรให้ปรับจากการตรวจเยี่ยม

หลักสูตรความเป็นเลิศเป็นการตรวจเยี่ยมคณะและวิทยาลัยนอกจากนี้ให้เพ่ิมการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาอู่
ทองทวารวดี เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมาย 1 – 2 พ้ืนที ่
รวมทั้งเ พ่ิมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพ้ืนที่บริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพ้ืนที่บริการ
กรงุเทพมหานคร 1 – 2 โรงเรยีน ส่วนการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ปรับเป็น
การขอข้อมูล โดยให้หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตอบแบบสอบถาม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ก่อนด าเนินการจัดพิมพ์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  5.1 ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เสร็จสิ้นแล้ว และน าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

5.2 รายงานผลการทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งและสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพ  



๔ 

 

ได้มาตรฐานสากล โดยฝ่ายเลขานุการได้น าสรุปผลการทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมได้รับทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563  
 

  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. และน าเสนอแนวทาง 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในเวลา 13.00 น. โดยที่ประชุมมอบหมายให้ประธานกล่าวน าและชี้แจงขอบเขตการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ น าเสนอ 
ในรายละเอียดส่วนที่ 1 – 5 ของแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


