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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที ่2/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 10.00 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 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข 
ดังนี้ 

1) ในหน้า 6 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
มีความเห็นดังนี้ ข้อ 3.2 ปรับแก้ไขเป็น “ชุมชนหรือองค์กรในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยจากโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ในกรุงเทพมหานคร จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร” 



๒ 
 

2) ในหน้า 6 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
มีความเห็นดังนี้ ข้อ 3.3 ปรับแก้ไขเป็น “การตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ จะเน้นหลักสูตรประถมศึกษา  
คณะวิทยาการจัดการ เน้นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน ส่วนคณะอ่ืน ๆ 
แล้วแต่อธิการบดีและคณบดีเห็นสมควร โดยให้พิจารณาคัดเลือกคณะละ 2 หลักสูตร” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
  3.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการก ากับ 
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัย ก าหนด และสนับสนุน 
ให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
ฉบับปรับปรุง ส่วนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
และได้จัดพิมพ์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้หน่วยงาน  
และมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

เห็นควรให้ปรับใช้ค าว่า “พระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 10” ทั้งเล่ม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
  4.1 การน าเสนอ Power Point แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 



๓ 
 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและ
หน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการ
ศึกษา และการวิจัย การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุม  
เพ่ือด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดท า  Power Point แนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณา ก่อนเข้าน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเสนอ Power Point แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 


