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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที ่11/2563 
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
2. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
4. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
5. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ  
6.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
7. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ดร.พลสัณห์    โพธิ์ศรีทอง ลาประชุม 
2.  รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ลาประชุม 

 

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

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากท่านประธาน 
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จึงขอให้นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ปฏิบัติหน้าที่
เป็นประธานแทน และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ป่วย จึงขออนุญาตลาการประชุม  
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สรุปเรื่อง 
 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนที่ 2  
การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ส่วนที่ ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าร่าง
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1. บทที่ 1 เห็นสมควรให้ปรับข้อมูล ดังนี้ 
1.1 หน้า 3 ย่อหน้าที่ 2 หลักการและเหตุผล เพ่ิมข้อมูลยุทธศาสตร์งบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของกระทรวง อว. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)  
ในบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มเชิงพื้นท่ี และเพ่ิมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพระบรมราโชบายในปัจจุบัน 

2. บทที่ 2 เห็นสมควรให้ปรับข้อมูล ดังนี้ 
2.1 หน้า 13 ควรเพิ่มค่านิยมองค์กร MORALITY ก่อน พันธกิจ 

3. บทที่ 4 เห็นสมควรให้ปรับข้อมูล ดังนี้ 
3.1 ผลการประเมินส่วนที่  1 การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 เห็นสมควร
ให้ปรับข้อมูล ดังนี้ 

3.1.1 ควรเพิ่มชื่อแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน  
3.2 ผลการประเมินส่วนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้ปรับข้อมูลดังนี้ 
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3.2.1 ตารางที่ 21 ให้ปรับแก้หัวข้อเป็น “จ านวนและร้อยละของผู้ประเมิน” และ 
การแปลผลใต้ตารางจาก “จ านวนผู้ตอบแบบประเมินที่ตอบแบบสอบถาม” ให้ปรับเป็น “จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม” และจากข้อความ “โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น” ให้ปรับแก้เป็น “โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น” 

3.2.2 ควรเพ่ิมการแปลผลค่า SD (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ในทุกตาราง โดยวิเคราะห์
เพ่ิมเติมใส่ท้ายทุก ๆ ตาราง 

3.2.3 ควรมีการเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปี (ถ้าเป็นไปได้) 
3.2.4 ควรปรับภาษาในส่วนที่เป็นค าถามปลายเปิด หรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก

แบบสอบถาม ให้เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับนั้นไม่ใช่ค าชื่นชม  
3.2.5 ควรเพ่ิมตาราง ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยแล้วมีความม่ันใจหรือไม่ เพียงใด เพ่ือความชัดเจนและให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 
3.2.6 ควรปรับข้อความจาก “คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน” 

เป็น “คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย ์ส านักงาน และหน่วยงาน” ทั้งหมด 
3.3 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เห็นสมควรให้ปรับข้อมูล ดังนี้  

3.3.1 หน้า 135 ปรับหัวข้อ “สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตอบ
แบบสอบถามของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน” เป็น “สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมของ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จากการตอบแบบสอบถามแทนการตรวจเยี่ยม” และเรียงล าดับข้อใหม่ 
โดยน าปัญหาขึ้นก่อนแล้วจึงตามด้วยสิ่งที่ขอรับการสนับสนุน 

3.3.2 หน้า 136 ให้เพ่ิมข้อ ๙) มหาวิทยาลัยควรศึกษาการจัดอัตราก าลังสายผู้สอน 
และสายสนับสนุนที่เหมาะสมของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร หรือท าความเข้าใจ
กับหน่วยงานในด้านการจัดสรรอัตราก าลัง และควรศึกษาการจัดสรรงบประมาณที่ เหมาะสมต่อภาระงานของ
แต่ละหน่วยงาน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ อีกทั้งควรศึกษาปัญหาด้านการขาดแคลนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของหน่วยงานทุกระดับ 

3.4 ผลการประเมินส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นสมควรให้ปรับข้อมูล ดังนี้ 

3.4.1 ควรปรับข้อความให้กระชับ และตัดชื่อบุคคลออก เช่น หน้า 139 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน (ไม่ต้องใส่ชื่อ) เป็นต้น 

3.5 ภาคผนวก ให้ปรับรูปภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยให้ใส่เป็นกรอบ
สี่เหลี่ยมธรรมดา และให้เพ่ิมภาพการประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย โดยระบุว่ามีการประชุมทั้งหมดกี่ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมภายในและการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 
และให้เพ่ิมภาพการลงตรวจเยี่ยมให้ครบทุกหน่วยงาน 

๔. ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการช่วยพิจารณาตรวจทานรายงานผลการด าเนินงานและ
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ พิจารณาส่วนที่ 1 การประเมินผล 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร  พิจารณาส่วนที่ 2 การประเมินผล 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 



๔ 
 

4.3 รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ พิจารณาส่วนที่ ๓ การตรวจเยี่ยม
หน่วยงาน 

4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ พิจารณา ส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพ่ือ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยขอให้คณะกรรมการเสนอแก้ไขปรับปรุงส่วนที่รับผิดชอบดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ 
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

5. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท า PowerPoint เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย มาให้คณะกรรมการ 
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
  

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

เวลา 13.30 น. ณ ห้องพระชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์  
 

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


