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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที ่12/2563 
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.00 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 ติดราชการ 

 

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.  นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากท่านประธาน 
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง อยู่ระหว่างการพักรักษาตัว และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ติดภารกิจ 
จึงขออนุญาตลาการประชุม จึงขอให้นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานแทน  
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 โดยมีการแก้ไข 
ดังนี้ 

- ในหน้า 6 มติที่ประชุม ปรับแก้ไขเป็น “เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 

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

สรุปเรื่อง 
 

  ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2563 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินผล 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ส่วนที่ ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 4 การด าเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1. บทสรุปย่อ เห็นสมควรให้ปรับข้อมูล ดังนี้ 
1.1 หน้า ง ให้เพ่ิมข้อ 9 โดยปรับข้อ 8. เดิมเป็นข้อ 9. และปรับข้อ 8. ใหม่ เป็น  

“มีการปรับตัวชี้วัดจากปีงบประมาณที่แล้วให้สามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางตัวชี้วัด 
ที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณเท่านั้น เช่น จ านวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  
ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาฯ เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้ หากระบุผลของโครงการ/กิจกรรมที่ควรบรรลุ
ไว้ด้วยก็จะเป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงต้องมีการประเมินโครงการ/กิจกรรมอย่างเข้มข้น
ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ อย่างไร ทุกโครงการ/กิจกรรมด้วย ” 

1.2 เพ่ิมผลการตรวจเยี่ยมที่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการติดตามฯ 
2. บทที่ 2 เห็นสมควรให้ปรับข้อมูล ดังนี้ 
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2.1 ปรับแก้ไขตารางท่ี 6 ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 
3. บทที่ 4 เห็นสมควรให้ปรับข้อมูล ดังนี้ 

3.1 ส่วนที่ 1 หน้า 68 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ให้เพ่ิมข้อ 9 โดยปรับข้อ 8. เดิมเป็นข้อ 9. และปรับข้อ 8. ใหม่ เป็น “มีการปรับ
ตัวชี้วัดจากปีงบประมาณท่ีแล้วให้สามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัด
เชิงปริมาณเท่านั้น เช่น จ านวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละของ
อาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาฯ เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้ หากระบุผลของโครงการ/กิจกรรมที่ควรบรรลุไว้ด้วย 
ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงต้องมีการประเมินโครงการ/กิจกรรมอย่างเข้มข้น  
ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ อย่างไร ทุกโครงการ/กิจกรรมด้วย ”  

3.2 ส่วนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในทุกใต้ตารางให้เพ่ิมการแปลความหมายของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ด้วย 

3.3 ส่วนที่ 4 หน้า 141 ค าว่า “Emenscr” ให้ปรับแก้เป็น “eMENSCR” 
4. ภาคผนวก จ ตั้งแต่หน้า 218 เป็นต้นไป ให้ใส่ชื่อหน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม/เยี่ยมชม  

พร้อมลงวันที่ก ากับใต้ภาพทุกภาพ 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

4.2 การน าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Power Point) 
 

สรุปเรื่อง 
 

  การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนที่ 2 
การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ส่วนที่ ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าข้อมูล 
การน าเสนอรายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Power Point) เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1. ปรับชื่อหัวข้อในแต่ละหน้า/แต่ละส่วนให้ตรงกับในเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. หน้าที่เป็นข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เพ่ิมหมายเหตุทุกหน้าว่า ณ วันที่ใด  
ที่ได้รับข้อมูล 

3. ให้เพ่ิมข้อมูลภาวการณ์มีงานท า และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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4. เพ่ิมความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ในส่วนที่ 1 ตามที่ได้มีการแก้ไขในเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 

5. เพ่ิมการแปลความหมายของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ให้เหมือนในเล่มรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ในทุกหน้าที่ปรากฎ 

6. เพ่ิมผลการเยี่ยมชมจังหวัดสุพรรณบุรี 
7. หน้าที่ 12 แก้ไขเป็น “เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563” 
8. หน้าที่ 13 แก้ไขเป็น “ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
9. ส่วนที่ 2 ให้เพ่ิมการสรุปในภาพรวมทุกใต้ตาราง 
10. หน้าที่ 20 ให้ตัดชื่อตารางออก ใส่แค่ “(ต่อ)” 
11. หน้าที่ 22 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ให้เพ่ิม “หน่วยงาน 

ที่ตรวจเยี่ยมระดับคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เยี่ยมชมผล 
การด าเนินงานตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัดจังหวัดสมุทรสาคร และเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมลง
พ้ืนทีชุ่มชนจังหวัดสุพรรณบุรี” 

12. หน้าที่ 25 ค าว่า “คณะครุศาสตร์” ให้ย้ายไปอยู่หลัง 1) และค าว่า “ระดับหน่วยงาน 
โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน” ให้ปรับแกไ้ขเป็น “ระดับหน่วยงานสนับสนุน”  

13. หน้าที่ 26 ชื่อตารางให้ปรับแก้ไขเป็น “ตารางการวิเคราะห์ผลปัญหา อุปสรรค และ
การขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานสนับสนุน” 

14. หน้าที่ 28 แก้ไขชื่อตารางเป็น “ความเห็นของคณะกรรมการติดตามฯ (ต่อ)” 
15. หน้าที่ 30 แก้ไขชื่อตารางเป็น “สรุปผลการประเมินส่วนที ่4 (ต่อ)” 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Power Point) และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งถัดไป ในวันพฤหัสบดีที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

เวลา 10.00 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 


