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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที ่1/2564 
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1.  ดร.พลสัณห์    โพธิ์ศรีทอง ประธาน 
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
3. รศ.สุธน   เสถียรยานนท์ กรรมการ 
4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
5. รศ.ดร.สุวัฒน์    ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ  
8.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
    

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

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธาน ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการแนะน าคณะกรรมการและคณะท างานทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 และ
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ 
จ านวน คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยด าเนินการสรรหา
บุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน
การสรรหาตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว การด าเนินการสภาหมาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
การจัดการศึกษา และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

   

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

4.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเปนนไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้การด าเนินงานเปนนไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 199/2564 เรื่อง แต่ งตั้งเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ ของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 4.3 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยที่  1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
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ของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้เสนอ
ความเห็นโดยสรุปการติดตามคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

มติที่ประชุม รับทราบ ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.4 ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยที่  1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นพร้อมทั้งจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานขจองมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อสังเกตต่อการน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 (ร่าง) ปฏิทิน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของ๕ระกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 7 การด าเนินการฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) ปฏิทิน การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทิน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 5.2 (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานให้เปนนไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม และประเมินผลงานฯ โดยแยก
ออกเปนน 4 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ส่วน
ที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การด าเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1. หลักการและเหตุผล เห็นควรให้ปรับเพ่ิมในส่วนของพระราโชบายรัชกาลที่  10  
การท าแผนยุทธศาสตร์ภาพรวมของราชภัฏ 38 แห่ง เช่น ผลกระทบในภาพรวมของราชภัฏ และพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 

2. ในส่วนที่ 2 เห็นสมควรให้ปรับข้อค าถามในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ในบางข้อ 

3. ในส่วนที่ 3 เห็นสมควรให้เพ่ิมการตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

3.1 โรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี 
และจังหวัดสมุทรสาคร 

3.2 ชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยจากโครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 

3.3 การตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ จะเน้นหลักสูตรประถมศึกษาจาก 5 ปี เหลือ 4 ปี 
และหลักสูตรปฐมวัย คณะวิทยาการจัดการ เน้นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 
ส่วนคณะอ่ืน ๆ แล้วแต่อธิการบดีและคณบดเีห็นสมควรโดยให้พิจารณาคัดเลือกคณะละ 3 หลักสูตร 

3.4 ปรับก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เปนน 8 ครั้ง จากเดิม 6 ครั้ง โดยเพ่ิมการลง
พ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 2 ครั้ง  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งถัดไป ในวันพฤหัสบดีที่  22 เมษายน พ.ศ. 2564  

เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์  
 

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


