
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 2/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เวลา 10.00 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 10.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  



๒ 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
  3.1 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 าเนินการแก้ไข (ร่าง) แนวทาง 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ได้แก่การตัดส่วนที่ 3 การประเมินผลการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงออก คงเหลือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เพียง 5 ส่วน 
และปรับส่ วนที่  4 การตรวจเยี่ ยมหน่วยงาน ให้ เป็นการตรวจเยี่ยมคณะ โดยงดการตรวจเยี่ยม
หน่วยงานสนันสนุนการเรียนการสอน แต่จะใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลแทน รวมถึงเพ่ิมการตรวจเยี่ยมผล  
การพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 – 2 จุด  
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และผลการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยในบางเขต  
ของกรุงเทพมหานคร 1 – 2 โรงเรียน ตามที่คณะครุศาสตร์เสนอ และจัดพิมพ์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 การเตรียมการน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัย ใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
  1. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ลแประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและ



๓ 

 

หน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา
และการวิจัย 
  2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ได้จัดประชุมเพ่ือด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและเตรียมการน าเสนอพาวเวอร์พอยต์ (Power Point) 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
   

  1) ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้กล่าวน าและน าเสนอแนวคิด
และขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม 
  2) ผศ.พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 1 - 5 
  3) ผศ.ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร และนายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นผู้ร่วมตอบค าถาม 
ในแต่ละส่วน 
  4) ปรับแก้ไขข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก่อนการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเตรียมการน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


