
๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที ่๑๒/2564 

วันศุกร์ที่ 2๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑๓.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 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. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๖. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ประธาน ได้แจ้งในที่ประชุมว่า เล่มรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ควรเป็นเอกสารที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นผลงาน
ชิ้นเอกของมหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว เลขานุการฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า การด าเนินการ
ในการจัดท าเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยนั้น ควรด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเข้าน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.   
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/2564 เมื่อศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/2564 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

๔.1 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

สรุปเรื่อง 
          การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ โดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ 
การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง ส่วนที่ ๒ การประเมินผล 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๓  
การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) รายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. บทที่ ๑ หน้าที่ ๔ ในส่วนของข้อมูลสารสนเทศที่ประเมินในครั้งนี้ ผลของการประเมิน
ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าแผนทั้งในเชิงผลส าเร็จและเชิงศักยภาพ เพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย  
เพ่ือพัฒนาสังคมและท้องถิ่นตามนโยบายของ อว. 

 ๑.๑ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)  
ฉบับปรับปรุง ให้เพ่ิม ข้อ ๔) การประเมินผลของการด าเนินงานทั้งหลายที่เป็นผลประสิทธิภาพ (Performance) 
และศักยภาพ (Potential)  

 ๑.๒ ส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เพ่ิมย่อหน้าสรุป ดังนี้ 

  ๑.๒.๑ ผลของการสังเคราะห์การประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ได้ข้อมูล
สารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นปัจจุบันทั้งในรูปของประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง เพื่อน าไปท าแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 



๓ 
  ๑.๒.๒ เห็นควรให้เพ่ิมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ถึงการพัฒนา

หลักสูตร แต่ละหลักสูตรให้มีความโดดเด่นแตกต่างไปจากส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือให้ตรงกับตัวชี้วัดการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  ๑.๒.๓ ผลของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ ทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือน าไปท าแผน 

 ๑.๓ ประโยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
เห็นควรให้ปรับ ข้อ ๔. เป็น “จากข้อมูลสารสนเทศทั้งในด้านประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ 
(Potential) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือใช้ท าแผนการบริหารงานมหาวิทยาลัย  
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” และข้อ ๔. เดิมให้ปรับเลื่อนเป็นข้อ ๕.  

๒. บทที่ ๒ ให้เพ่ิมตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย ก่อนภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 

๓. บทที่ ๓ ให้ปรับแก้ ดังนี้  
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ให้เพ่ิมข้อ ๒.๔) ผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ อว. จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  
หรือ “U2T”  

 ๓.๒ การวิเคราะห์ตนเองของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 
 ๓.๓ ตรวจสอบข้อมูลการเปรียบเทียบผลการประเมินในส่วนที่ ๒ 
๔. บทที่ ๔ ให้ปรับแก้ ดังนี้ 
 ๔.๑ ผลการประเมินส่วนที่ ๑ ให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ให้จ าแนกความส าเร็จของตัวชี้วัด โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ สูงกว่า

เป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย และต่ ากว่าเป้าหมาย พร้อมทั้งสังเคราะห์ประเด็นความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ทางกองนโยบายและแผนได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจะได้น าเสนอความเห็น 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  ๔.๑.๒ ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ อว. 
จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” และเพ่ิมข้อมูล (Performance) 
และศักยภาพ (Potential) ก่อนการสรุปผลการประเมินส่วนที่ ๑ 

 ๔.๒ ผลการประเมินส่วนที่ ๓ ให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ ให้ปรับค าว่า COVID 19 ให้เหมือนกันทั้งหมด โดยให้เลือกว่าจะใช้ค าว่า 

COVID 19 หรือเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ให้ปรับใช้ให้เหมือนกันทั้งหมด 
  ๔.๒.๒ ให้ปรับภาษาโดยให้เป็นภาษาทางการ เช่น “เห็นควรศึกษาห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ให้ปรับเป็น “เห็นควรให้ศึกษาจากสถาบันที่ทันสมัย” หรือ “สามารถเป็นหน้าตา
ของมหาวิทยาลัย” ให้ปรับเป็นภาษาเขียน เป็นต้น 

   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    

 ๖.๑ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งถัดไป ในวันอังคารที่ 2๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

เวลา 1๓.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1๓ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 
เลิกประชุม เวลา 1๕.๐๐ น. 
 
 
 

นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


