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เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 การเยี่ยมชมผลการด าเนินงานตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียนวัดทองเพลง 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ  
การขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดการลงพ้ืนที่
เยี่ยมชมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย  
ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร ตามที่คณะครุศาสตร์เสนอ โดยการด าเนินการฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์  
เข้าเยี่ยมชมผลการด าเนินงานตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียน  
วัดทองเพลง สังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็นความร่วมมือ ดังนี้ 
 

1. โครงการ/กิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับจากการลงนามความร่วมมือ 
1) การส่งข้าราชการครูเข้าร่วมรับการอบรม/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาครูและน าไปสู่

การพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2) เมื่อครูผ่านการอบรม/กิจกรรมต่าง ๆ มาแล้ว ทางฝ่ายบริหารจะมีการประชุมขยาย

ผลสู่เพื่อนครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
3) ครูได้น าความรู้ที่ได้รับมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส่งเสริม 

สนับสนุนนักเรียนทุกคนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง 
4) ผลของความร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ทางโรงเรียน

ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 

๒. ความร่วมมือด้านการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
1) โรงเรียนได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นการแบ่งเบา

ภาระการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ฝึกนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

มาเป็นอย่างดีซึ่งนักศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนได้เพ่ิมเติมว่า นักศึกษา
ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นไม่ได้มีเพียงหน้าที่สอนแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนได้ด้วย เช่น งานธุรการ  
การประสานงาน การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมการท างาน (ระหว่างพ่ีเลี้ยงกับนักศึกษา) งานจิตอาสา เป็นต้น 

 

๓. แนวทางพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู 
 มหาวิทยาลัยจะมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มาติดตามนิเทศครูฝึกสอนอยู่ตลอด และทาง
โรงเรียนก็ได้มีการนิเทศก ากับติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งครูเข้าร่วมอบรม ให้ครูน ามาประยุกต์ใช้กับเด็ก
นักเรียนไดจ้ริง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียนมากยิ่งข้ึน ท าให้นักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
 

4. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย 
1) ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยจัดหาที่ปรึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจัดท าวิทยฐานะ

ของคร ู
2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสนใจด้านวิชาการในการจัดค่ายอย่างเป็น

ล าดับขั้นตอน ของทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้จริง 



๓ 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1) ขอชื่นชมและขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ท าให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้พัฒนา
ตนเอง ได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

2) ครูพ่ีเลี้ยงควรประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องความต้องการต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทาง
ร่วมกันเพ่ือพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การเยี่ยมชมผลการด าเนินงานตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียนวัดทองเพลง 

4.2 การเยี่ยมชมผลการด าเนินงานตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ 
การขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดการลงพ้ืนที่
เยี่ยมชมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย  
ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร ตามที่คณะครุศาสตร์เสนอ โดยการด าเนินการฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์  
เข้าเยี่ยมชมผลการด าเนินงานตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ โรงเรียน 
วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็นความร่วมมือ 
ดังนี้ 
 

1. โครงการ/กิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับจากการลงนามความร่วมมือ 
1) ครูได้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม การผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการอ่าน การเขียน และ

การคดิวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรม Activate ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ ครูได้สร้างสื่อการเรียนการสอน 1 เรื่อง คือ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเนื้อหาบทเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และได้น าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ผ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ โดยมีผลคือนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และครูยังได้ส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวดการถอดบทเรียนและการประเมินโครงการในระยะที่ 2 โดยได้รับโล่รางวัลในระดับดี
จากการน าเสนอผลงาน และก าลังพัฒนาต่อยอดน ามาปรับเปลี่ยนเพ่ือการท าวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต 

2) ครูได้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม การประดิษฐ์ชุดการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่าย  
ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประดิษฐ์สื่อและน ามาใช้กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผลจากที่นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติผลิตสื่ออย่างง่ายด้วยตัวเองท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในรายวิชาเรียนนั้นมากยิ่งขึ้น ท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

3) ครูได้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
โดยครูได้น ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เช่น การใช้สี การใช้ภาพ การใช้ตัวเลขแทนสัญลักษณ์ 
เป็นต้น 

4) ครูได้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม การพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ 
ตลอดจนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือบทเรียนออนไลน์  CAI ซึ่งครูที่เข้ารับการอบรมนั้นน ากลับมาใช้จัดการ



๔ 
 

เรียนการสอนให้กับนักเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น สื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดท าขึ้น เป็นบทเรียนส าเร็จรูปที่มี เนื้อหาหลากหลาย  
ตอบสนองการใช้งานได้ดีและมีคุณภาพ อีกทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการในด้านการใช้เทคโนโลยีของ
ครูผู้สอนด้วยรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและก้าวไกลอย่างหลากหลาย รวมทั้งรูปแบบการจัดการความรู้ ทักษะ 
กระบวนการที่ได้รับจากการอบรมสามารถตอบโจทก์ครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี 

5) ผลจากการที่ครูได้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในภาพรวมโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น โดยสังเกตได้จากผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET  
ของนักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับเทคนิค หลักการ วิธีการในการท าข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ
ในการจัดเรียงค าถาม ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเป็นระบบจึงท าให้เกิดความจ าและความเข้าใจ 

 

2 . ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย 
1) โรงเรียนต้องการที่จะลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป 
2) โรงเรียนต้องการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาช่วยสอนที่โรงเรียน 
3) ควรมีการจัดกิจกรรม/การอบรมในรูปแบบออนไลน์ เ พ่ือความสะดวกและ 

การบริหารจ านวนผู้เข้ารับการอบรมได้มากขึ้น 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1) โรงเรียนควรหารือกันถึงความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือหาแนวทางร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย และได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย 

2) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม หลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว  

3) มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตในด้านความมั่นใจในตนเอง และ
ภาวะการเป็นผู้น า 

4) มหาวิทยาลัยควรสร้างหลักสูตรระยะสั้น โดยมีรูปแบบการเก็บหน่วยกิตเพ่ือได้คุณวุฒิ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การเยี่ยมชมผลการด าเนินงานตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

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. วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยการดนตรี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 



๕ 
 

๔. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๕. วันพุธที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนในสังกดั กทม.  
2 โรงเรียน 

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 พบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
เยี่ยมชุมชนทีม่หาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 2 ชุมชน  
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 

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


