
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คร้ังที่ 3/2564 
วันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.00 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.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
    

ผูไ้ม่มาประชุม 
1.  รศ.สายัณ   พุทธลา ลาประชุม 

 

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

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น. 
   

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
  3.1 เล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเร่ือง 
 

  เล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทางฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังได้
จัดพิมพ์เป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ และน าส่งให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้
เป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

 

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

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
  4.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

สรุปเร่ือง 
 

  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเย่ียมลงพื้นท่ี ดังนี้ 

1. ตรวจเย่ียมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 

2. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน 1 – 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 3.2 โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 – 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564) 
แล้วสรุปผลการตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการและคณะท างานได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
ก าหนดการตรวจเย่ียม ในช่วงไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564) 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ก าหนดวัน/เดือน/ปี การลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ดังนี้ 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
๑. วันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 
- คณะครุศาสตร์  

สาขาวิชาการประถมศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมโรงเรียนสาธิตฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 



 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
๒. วันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
สาขาวิชาภาษาจีน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 
- วิทยาลัยการดนตรี 

สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันพฤหัสบดีท่ี 5 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 
5. วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 
บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. วันศุกร์ท่ี 10 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีบริการใน 
กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

8. วันศุกร์ท่ี 17 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีบริการ 
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดประชุม
ร่วมกันในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ก่อนไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในเวลา 09.30 น. 

3. การตรวจเย่ียมครั้งแรกในวันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นัดประชุมร่วมกันในเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา



 
 

โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และมีก าหนดเข้าพบอธิการบดี ในเวลา 
09.00 น. เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ก่อนไปตรวจเยี่ยม
หน่วยงาน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน 

4.2 แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเร่ือง 
 

  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล 
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร  
โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ตามแนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขานุการและคณะท างานได้
ด าเนินการรวบรวมแนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ได้รับทราบและพิจารณาก่อนการไปตรวจเยี่ยมตามก าหนดการ 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. หน่วยงานควรมีการน าเสนอผลงานท่ีโดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
ย้อนหลัง 3 ปี 

2. หน่วยงานมีจุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงานอะไรบ้าง 
3. หน่วยงานมีปัญหา อุปสรรคตามบริบทของคณะ/หน่วยงานอะไรบ้าง ระบุเฉพาะประเด็น

ท่ีส าคัญ 
4. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือส่ิงท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก

ฝ่ายบริหาร (ในส่ิงท่ีเป็นไปได้) อะไรบ้าง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ    
 ไม่มี 
 



 
 

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


