
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 4/2563 
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. รองศาสตราจารย์สายัณ   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 
8. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 



๒ 
 

- ในหน้า 6 ให้ปรับตัวเลขข้อย่อย ในข้อ 7) ให้ถูกต้อง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ 
การขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย โรงเรียน 
2. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 โรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 – 2 
โรงเรียน ตามที่คณะครุศาสตร์เสนอ 

2.2 ชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยจากโครงการตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 – 2 ชุมชน ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ 

3. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน  
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)  

แล้วสรุปผลการตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  

ฝ่ายเลขานุการและคณะท างานได้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และติดต่อนัดหมาย รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนดการตรวจเยี่ยม 1 ครั้ง ในช่วง  
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) จัดท าเป็นร่างก าหนดการตรวจเยี่ยม เพ่ือน าเสนอที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณา    
 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสรุปได้ ดังนี้ 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์ เวลา 

๑. วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะครุศาสตร์  
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วนัศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยการดนตรี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 



๓ 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์ เวลา 

๕. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กทม.  
2 โรงเรียน 

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันศุกร์ที่ 4 กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาท้องถิ่น  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานและ
แจ้งก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่อไป 
 

  4.2 แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการ
วิเคราะห์เนื้อหา ตามแนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา โดยฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมแนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจ
เยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับทราบและพิจารณาก่อนการไปตรวจ
เยี่ยมตามก าหนดการต่อไป   
 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
   

- เห็นควรให้จัดท าแนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ออกเป็น 3 ชุด คือ แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมคณะ แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบ 
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ และแนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน โดยปรับแก้ ดังนี้ 

 

แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมคณะ/วิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

๑. คณะ/วิทยาลัย มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ อะไรบ้าง (ตามพันธกิจหลัก 3 ประการแรก ได้แก่  
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม) 

................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ................... 



๔ 
 

2. คณะ/วิทยาลัย มีแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 และเตรียมการในปีถัดไปอย่างไร 
................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................................. 
3. คณะ/วิทยาลัย มีอัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเท่าใด และมีผลภาวะมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นอย่างไร   
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
4. คณะ/วิทยาลัย มีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมาได้ผลอย่างไร  
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
5. คณะ/วิทยาลัย มีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education หรือไม่ และด าเนินการ
อย่างไร  
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
6. คณะ/วิทยาลัย มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ/วิทยาลัยอะไรบ้าง 

................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
.............................................................................................................................................................................. 
7. คณะ/วิทยาลัย มีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยอะไรบ้าง 

................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

๑. โรงเรียนมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ตามพันธกิจของโรงเรียนอะไรบ้าง 
......................................................................................................................................... .......................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ .................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
2. โรงเรียนมีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมาได้ผลอย่างไร  
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ 

................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. . 
3. โรงเรียนมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวมอะไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. โรงเรียนมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยอะไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ..
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
 
 
 



๖ 
 

แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
๑. หน่วยงานมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  อะไรบ้าง 

 ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  
๒. หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 

 ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ..............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................  
 
๓. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
อะไรบ้าง 
 ......................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานแจ้งแนวทางการสัมภาษณ์/
แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพ่ือขอข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่อไป 
 
 
 
 
 



๗ 
 

4.3 (ร่าง) ปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการบริหารของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
  

แบบสอบถาม ทดสอบระบบ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
ชุดที่ 1 
การประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 

18-19 มิ.ย. 2563 
เวลา 10.00 น. 

 
1 – 30  

ส.ค. 2563 

 
15 ก.ย. – 

 15 ต.ค. 2563 

 
15 ต.ค.  – 

23 ต.ค. 2563 

ชุดที่ 2 
การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 
1 ก.ค. – 

15 ส.ค. 2563 

 
20 ส.ค. –  

15 ก.ย. 2563 

 
20 ก.ย. –  

30 ต.ค. 2563 

ชุดที่ 3 
การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็น
ของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 
1 – 30  

ส.ค. 2563 

 
15 ก.ย. –  

15 ต.ค. 2563 

 
15 ต.ค.  –  

23 ต.ค. 2563 

ชุดที่ 4 
การประเมินผลการปฏิบัตติามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลยั 

1 – 30  
ส.ค. 2563 

15 ก.ย. –  
15 ต.ค. 2563 

15 ต.ค. –  
23 ต.ค. 2563 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการบริหารของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 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 


