
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 3/2563 
วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 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. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ  
8.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

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 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 ข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50  และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจ
และหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
การจัดการศึกษาและการวิจัย และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
ด าเนินการเป็นรอบปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ ง  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การด าเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ที่1/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้จัดประชุมเพ่ือด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและ
ได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น 
ทีห่ลากหลาย  
 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
   

1) เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นถึงตัวชี้ วัดในบางตัวที่ยัง 
ไม่สมบูรณ์ เช่น การวัดเป็นจ านวนครั้ง ซึ่งไม่สามารถวัดถึงผลสัมฤทธิ์ได้ เห็นควรให้ทางมหาวิทยาลัย
ด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในตัวชี้วั ดแล้ว  
ทางคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการวัดและประเมินผล
ตามตัวชี้วัดที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

2) เห็นควรตัดส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออก แต่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ขอรับทราบข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลของในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานประกอบการจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

3) เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการ (อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก) จัดท าแบบส ารวจ หรือแบบ
สัมภาษณ์คณบดี ถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education (OBE) ในการลงพ้ืนที่
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานจากคณะต่าง ๆ  



๓ 

 

4) เห็นควรให้ปรับแบบสอบถามนักศึกษาในส่วนความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในข้อ “2. นักศึกษา
คิดว่าเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้ว นักศึกษามีความมั่นใจว่าสามารถออกไปประกอบอาชีพ
ตามสาขาวิชาที่เรียนมาได้เลยหรือไม่เพียงใด” โดยปรับรูปแบบเป็นกล่องเลือกช่องส าหรับกาเครื่องหมาย  
โดยแบ่งเป็น มั่นใจมากทีสุ่ด มั่นใจมาก มั่นใจปานกลาง มั่นใจน้อย และไม่ม่ันใจเลย 

5) เห็นควรให้ปรับแบบสอบถาม โดยตัด “สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 1. 
ต าแหน่ง/หน้าที”่ ออก ให้คงไว้ในข้อ “2. หน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)” 

6) ให้เพ่ิมเติมในข้อสังเกตสภามหาวิทยาลัยว่า “อธิการบดีได้แจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยว่า 
ทางมหาวิทยาลัยได้น าความคิดเห็นในทุกประเด็นจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  4.2 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยที่ผ่านมาแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ส่วนที่ ๒ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนที่  3  
การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ส่วนที่  4 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่  5 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) แนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   
 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
   

1) ในหน้าที่ 5 รายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ ให้ปรับข้อความเป็น “ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยพิจารณาข้อมูล 
จากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้ วัด ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  
เม่ือคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย  
๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้” 



๔ 

 

2) เห็นควรให้ตัดส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออก และจัดเรียงใหม่ตามล าดับ 

3) หน้า 31 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ตัดข้อ “1. ต าแหน่ง/หน้าที่” ออก  
ให้คงข้อ 2. หน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) ไว้ โดยตัดหมายเลข “2.” ออก 

4) หน้า 57 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ตัดข้อ “2. การด ารงต าแหน่ง” ออก  
ให้คงข้อ 1. คณะที่สังกัดไว้ โดยตัดหมายเลข “1.” ออก 

5) หน้า 67 ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับแก้ไขตามส่วนที่คงเหลือในปัจจุบัน 

6) มอบฝ่ายเลขานุการ (อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก) จัดท าแบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์ส่งให้คณะต่าง ๆ กรอกข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตรวจเยี่ยม และจัดท าแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ์ส่งให้หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกรอกข้อมูล เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลและ
น าไปจัดท าสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยให้น าใส่ไว้ในเล่ม 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย 

7) การปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการที่ดูแลในแต่ละส่วน เพ่ือจะได้
มีการเตรียมสรุปข้อมูลโดยละเอียดได้ โดยพิจารณาจากการด าเนินงานในส่วนงานที่มีอยู่ ดังนี้  
 7.1) ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  
อาจคุ้มวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 7.2) ส่วนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร เป็นผู้รับผิดชอบ  
 7.3) ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา  
อนุวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 7.4) ส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 7.5) ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง และนายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ช่วยดูแลส่วนต่าง ๆ ร่วม
เพ่ือเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
  

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

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563  
 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2563 ในวันวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และนัดหมายก าหนดการออกตรวจเยี่ยม ดังนี้  

ครั้งที่ 1 คือ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ครั้งที่ 2 คือ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  



๕ 

 

ครั้งที่ 3 คือ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ครั้งที่ 4 คือ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 5 คือ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

*ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


