
๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที ่๑1/2564 

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 0๙.00 น. 
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  

(Meeting ID: 929 8277 7986 Passcode: 112233) 
 

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. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกลุชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๖. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 0๙.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ประธาน ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยม  
๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ได้เสนอความคิดเห็น หลังจากนี้อาจมีการประชุมนัดหมาย 1 – 2 ครั้ง ในการจัดท าเล่มรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยขณะนี้
ข้อมูลที่ได้รับค่อนข้างครบถ้วน ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่พยายามหาวิธีการที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูล และ
คณะกรรมการฝ่ายเลขาทุกท่านที่ได้พยายามสกัดเอาข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการจะได้จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ 
จากการประชุมท างานครั้งนี้  ซึ่งท าให้เห็นแนวทางในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนางานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
   

มติที่ประชุม รับทราบ  



๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันศุกร์ที่  17 กันยายน พ.ศ. ๒๕64  
โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

๑. หน้า ๙ ข้อ ๕. ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “การด าเนินการจัดการความรู้ควรก าหนด
ประเด็นที่เป็นพันธกิจหลักของหน่วยงาน และการน าไปเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์
ต่อไป”  

๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
ให้ปรับแก้ดังนี ้

๒.๑ ข้อ ๑. ให้ปรับแก้เป็น “ควรมีความชัดเจนในการจัดตั้งศูนย์ เริ่มตั้งแต่การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจต้องชัดเจน ก าหนดยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีโดยตรง และควรให้ศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดีมีเอกภาพ และก าหนดเป้าหมายระยะสั้นกับระยะยาวในการที่จะน านักศึกษาเข้าเรียน
และก้าวสู่การเป็นวิทยาเขตต่อไปในอนาคต” 

๒.๒ ข้อ ๓. ให้ปรับแก้เป็น “ควรมีคณะกรรมการจากภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
สมุนไพรโดยเฉพาะ และรวมไปถึงคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เพ่ือร่วมกันด้านงานวิจัย”  

๒.๓ ข้อ ๕. ให้ปรับแก้เป็น “ควรศึกษาและด าเนินการในการสร้างแบรนด์ โดยเริ่มตั้งแต่
นโยบายการสร้างแบรนด์ และการสื่อสารในระดับมหภาค เช่น การก าหนดแบรนด์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านเด็จเจ้าพระยาร่วมกับผลิตภัณฑ์”  

๒.๔ ให้เพ่ิมข้อ “๖. ควรเป็นศูนย์การเรียนรู้หลาย ๆ ด้าน และควรต่อยอดจากงานวิจัย”  
๒.๕ ให้เพ่ิมข้อ “๗. ควรให้อาจารย์และนักศึกษาแต่ละสาขาวิชามาใช้บริการในพ้ืนที่  

เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นแหล่งการเรียนรู้หลากหลายด้าน” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

๔.1 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สรุปเรื่อง 
          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงาน โรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลั ย  
ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยทางโรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหา
และอุปสรรค ดังนี้ 
 

รายช่ือโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร 
 

1. โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  2. โรงเรียนวัดศรีเมือง 3. โรงเรียนบ้านท่าทราย  
4. โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 5. โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 6. โรงเรียนวัดโคกขาม 7. โรงเรียนวัดบ้านไร่  



๓ 
8. โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 9. โรงเรียนบ้านบางน้ าจืด 10. โรงเรียนวัดศิริมงคล 11. โรงเรียน
วัดโสภณาราม 12. โรงเรียนวัดยกกระบัตร 13. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 14. โรงเรียนบ้านคลองตัน  
15. โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง  16. โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว  17. โรงเรียนทีปั งกรวิทยาพัฒน์  
18. โรงเรียนวัดสวนส้ม 19. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาม 20. โรงเรียนวัดธรรมโชติ 21. โรงเรียน 
วัดโรงเข้ 22. โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 23. โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 24. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 
25. โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก  26. โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์  27. โรงเรียนวัดปากบ่อ  
28. โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ  29. โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 30. โรงเรียนบ้านนาโคก 31. โรงเรียน 
เมืองสมุทรสาคร 32. โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 33. โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 34. โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 
35. โรงเรียนวัดนางสาว 36. โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 37. โรงเรียนบ้านแคราย 38. โรงเรียนวัดท่ากระบือ 
39. โรงเรียนบ้านคลองแค 40. โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง 41. โรงเรียนบ้านสวนหลวง  
42. โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 43. โรงเรียนวัดบางปิ้ง 44. โรงเรียนวัดบางปลา 45. บ้านสันดาบ  
46. บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 47. วัดชีผ้าขาว 48. วัดราษฎร์ธรรมาราม 49. บ้านเจริญสุข 50. วังนกไข่ 
51. บ้านท้องคุ้ง 

รายช่ือโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี 

  1. โรงเรียนวัดยางยี่แส  2. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  3. โรงเรียนวัดจันทราวาส  
4. โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) 5. โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 6. โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 
7. โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 8. โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 9. โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 10. โรงเรียนวัดโภคาราม 
11. โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม  12. โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม  13. โรงเรียนบ้านเขาก าแพง  
14. โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 15. โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 16. โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์
รังสรรค์) 17. โรงเรียนวัดจ าปา 18. โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 19. โรงเรียนวัดกกม่วง 20. โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 
21. โรงเรียนบ้านทุ่งดินด า 22. โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 23. โรงเรียนบ้านหัวท านบ 24. โรงเรียน 
วัดกลางบ้านดอน 25. โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 26. โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 27. โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 
28. โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 29. โรงเรียนพลับพลาไชย 30. โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 31. โรงเรียน 
วัดใหม่สิทธาวาส 32. โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 33. โรงเรียนวัดสระพังลาน 34. โรงเรียนวัดดอนสุโข  
35. โรงเรียนวัดนันทวัน 36. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 37. โรงเรียนวัดบ่อคู่ 38. โรงเรียนวัดสระยายโสม 
39. โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 40. โรงเรียนวัดคลองตัน 41. โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 42. โรงเรียน
บ้านห้วยหิน 43. โรงเรียนวัดหนองหลุม 44. โรงเรียนบ้านหนองแหน 45. โรงเรียนวัดโคกส าโรง  
46. โรงเรียนวัดคอกวัว 74. โรงเรียนวัดคณฑี 48. โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 49. โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 
50. โรงเรียนวัดเขาพระ 51. โรงเรียนวัดหนองตาสาม 52. โรงเรียนวัดช่องลม 53. โรงเรียนอนุบาล 
บ้านท่าพระยาจักร 
 

รายช่ือโรงเรียนเครือข่าย กรุงเทพมหานคร 
 

  1. โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี 2. โรงเรียนวัดอินทราวาส 3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 4. โรงเรียน
วัดกระจับพินิจ 5. โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 7. โรงเรียนวัดราชสิทธาราม  
8. โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 9. โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 10. โรงเรียนวัดดุสิตาราม 11. โรงเรียนวัดทองเพลง 
12. โรงเรียนวัดอมรินทราราม 13. โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 14. โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 15. โรงเรียนคลอง
บางพรหม 16. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 17. โรงเรียนวัดรวก 18. โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  
19. โรงเรียนวัดนิมมานรดี  20. โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา) 21. โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ  
(พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี) 22. โรงเรียนฉิมพลี 23. โรงเรียนวัดโพธิ์(ราษฎร์ผดุงผล) 24. โรงเรียน 



๔ 
วัดก าแพง 25. โรงเรียนวัดศาลาแดง 26. โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานข า) 27. โรงเรียนวัดทองศาลางาม 
28. โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย  
 

โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. โครงการ: การพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมการ

พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal 
เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 600,000 บาท ด าเนินการครบตัวช้ีวัดแต่ใช้งบ 167,200 บาท  
2. โครงการ: ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน: กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal 
เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 3,000,000 บาท ด าเนินการครบตัวชี้วัดแต่ใช้งบ 294,400 + 
MOU บาท  

พื้นที่เป้าหมาย 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (อู่ทอง) 
- โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 51 โรงเรียน 
- โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 53 โรงเรียน 
- คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ Application 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการจัดการชั้น

เรียนผ่านการบันทึกการสอนออนไลน์ (Recording) การส่งกระแสถ่ายทอดสด (Streaming) การสร้างวิดีโอ 
Interactive น าการสอนสู่ระบบออนไลน์ 

3. เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาการค านวณ โดยใช้ Application 

 

ผู้แทนแต่ละโรงเรียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ควรจัดกิจกรรมส าหรับครูพ่ีเลี้ยงแต่ละโรงเรียน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ได้แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสาร และได้ท าความรู้จักกันระหว่างโรงเรียน 
๒. ควรเพ่ิมความหลากหลายในด้านทักษะภาษา กล่าวคือ ไม่ใช่การใช้ภาษาอังกฤษ 

เพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นการให้รู้ค าศัพท์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอเมริกันไปพร้อมกัน เป็นต้น 
๓. ควรจัดการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องวิชาการต่าง ๆ ให้กับครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้สอดคล้อง

กับการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียน 
๔. ควรเพิ่มจ านวนโควตาให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอขอบคุณโรงเรียนที่ได้เสียสละช่วยกันพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้ไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน  



๕ 
๒. ขอความร่วมมือทางโรงเรียนสร้างบรรยากาศ สร้างบริบท ของสถานศึกษาของ 

การจัดการเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ที่เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะครูรุ่นใหม่ ที่จะสร้าง
ครูมืออาชีพในอนาคต เพ่ือทดแทนครูที่เกษียณ 

๓. ควรกระจายเพ่ิมพ้ืนที่การอบรมให้ครอบคลุมในหลากหลายพื้นที่ในแต่ละจังหวัด 
๔. ควรเน้นการพัฒนานักศึกษาสายครูในรูปแบบของค่ายอาสา หรือวิศวกรสังคม 

ด้านการศึกษา ที่ไม่เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    

 ๖.๑ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที ่
๑. วันศุกร์ที่ ๒๔ 

กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยีย่มโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ท่ีบริการ 
ใน กทม. สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี 

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 
เลิกประชุม เวลา 12.3๐ น. 
 
 
 

นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


