
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คร้ังที่ ๑3/2564 

วันอังคารท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑๓.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 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 เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
5. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.00 น. 
   

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ประธาน ได้แจ้งในท่ีประชุมว่า รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ 
มีภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ จึงขอเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ   บางเขียว  เลขานุการฯ ได้แจ้งในท่ีประชุมว่า                  
นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ เจ้าหน้าท่ีการประชุม ได้ลาคลอดบุตร ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564                 
ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565    
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑2/2564 เมื่อศุกร์ท่ี ๒9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 



 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑2/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  

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

 

สรุปเร่ือง 
          การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ โดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ 
การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง ส่วนท่ี ๒ การประเมินผล 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี ๓  
การตรวจเย่ียมหน่วยงาน ส่วนท่ี ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) รายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. “การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย” ควรแก้ไขเป็น                
“การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย” 

2. บทสรุปย่อ แก้ไขดังนี้  
 2.1 หน้า ง เพิ่มเติมต่อท้ายข้อ 4. “จาก 2 ปัจจัยดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบทบาทหน้าท่ีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างปัญญาของแผ่นดิน โดยมีพื้นท่ี
รับผิดชอบ (Area Based) มาตรา ๗ มาตรา 8 และมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และมีทิศทางเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น             
หรือชุมชนอื่น (กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔)” 

 2.2 หน้า ง ความเห็นของคณะกรรมการฯ แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 1. “1. มหาวิทยาลัย                  
ควรวางแผน วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา และติดตามผลการด่าเนินงานตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่่ากว่า
เป้าหมาย จ่านวน ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของ    
แต่ละสังกัด ๒) ร้อยละของนักศึกษาครูท่ีผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ๓) ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ๔) ร้อยละของบัณฑิต               
ครูท่ีได้เข้าท่างานท้ังในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี ๕) ร้อยละของอาจารย์ประจ่าและนักวิจัยท่ีได้รับทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ่าและนักวิจัย ๖) ร้อยละผลงาน
ด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ่าและนักวิจัย ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ และ 



 
๗) ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี 
ร้อยละ ๕ ให้มีผลการด่าเนินงานเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป” 

 2.3 หน้า ง ความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อท้าย ข้อ 3. “น าไปสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” 

 2.4 หน้า ง ความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อท้าย ข้อ 4. ควรทบทวนแผนและ
นโยบายระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยท้ังด้านตัวช้ีวัดศักยภาพ
องค์กร (Potential Indicator) และด้านตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) และแผนความ
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนา                   
ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 

 2.5 หน้า จ ข้อ 4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถาม
กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี จ านวน ๒๒๖ คน                        
โดยผู้ประเมินให้ความเห็นในภาพรวมผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดีในการบริหารงาน                  
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3                 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ด้านคุณลักษณะผู้น า และด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่                     
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านคุณลักษณะผู้น า            
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่                    
ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔                  
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 

 2.6 หน้า ฉ ข้อ เพิ่มต่อท้ายข้อ 4.2 “คณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ 
วิทยาลัยการดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็น ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย รองลงมา
ได้แก่ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และบัณฑิตวิทยาลัย ตามล าดับ” 

 2.7 หน้า ฉ เพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการฯ “ข้อ 2) ควรพัฒนาและเสริมสร้าง
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                    
การบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งาน การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน และ
การจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัย เป็นต้น” และ “ข้อ 5) ควรส่งเสริมการใช้การวิจัยควบคู่กับการเรียน
การสอนเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มท่ี และท่ีส าคัญควรเปิดโอกาส
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัย”  

 2.8 หน้า ข เพิ่มเติม สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยม
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน “ข้อ 2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามท่ีก าหนดในแต่ละไตรมาส                     
และ “ข้อ 5) การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด”  

 2.9 หน้า ซ แก้ไขเพิ่มเติม “ข้อ ๗. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหา
เรื่องข้อมูลของนักศึกษา ท่ีเกี่ยวกับสถานะต่าง ๆ ควรด าเนินการให้เป็นปัจจุบันในระบบทันทีท่ีมีการอนุมัติ 
เช่น การลาออกของนักศึกษา เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการท าประกันคุณภาพ” 

 2.10 หน้า ฌ เพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการฯ  



 
   “๓. มหาวิยาลัยต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ี
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนพลิกโฉมด้านตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential Indicator) 
ของการเป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น”                   
  “๔. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อดูแลการผลิตครูและพัฒนาครูของคณะต่าง ๆ ท่ีอยู่แยกคณะกัน ให้มีสมรรถนะความ
เป็นครู โดยก าหนดสมรรถนะความเป็นครูตามเงื่อนไขของครุสภา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้
หลักสูตรปฏิบัติตามเงื่อนไขของครุสภา ทุกคณะต้องสร้างวิชาชีพครูจิตวิญญาณความเป็นครู โดยมีเงื่อนไข
เหมือนกัน และต้องมีแผนพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี
สามารถผลิตครูและพัฒนาครูท่ีมีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีโดดเด่นต่างจากสถาบันอื่น สอดคล้อง
กับความต้องการในการใช้ครูของประเทศและเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบันอื่น”  
   “๑๒. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องก าหนด
แผนพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยก าหนดกรอบเวลาในการพัฒนาขึ้นเป็นวิทยาเขตให้ชัดเจน” 
   “๑๓. ควรพัฒนาการส่ือสารองค์กรของมหาวิทยาลัยในหลายช่องทางสู่กลุ่ม
เป้าหมายท่ีเป็นนักเรียน  นักศึกษา บุคลากรในตลาดแรงงานและผู้สูงวัยเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
สร้างความสนใจในการสมัครเรียนหรืออบรม” 
   “๑๔. มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรความเป็นเลิศโดยพิจารณา
จากด้านตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Performance Indicator) และด้านตัวช้ีวัดศักยภาพ
องค์กร (Potential Indicator) ย้อนหลัง ๓ ปี และมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก”  
  2.11 หน้า ญ แก้ไขเพิ่มเติม “2) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร
มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตร
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๔ หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ ๓ ประการ ด้านจิตสาธารณะ  ด้านทักษะส่ือสารดี 
ด้านมีความเป็นไทย ให้แก่นักศึกษาทุกช้ันปี จ านวนท้ังส้ิน ๒๘ ,๖๕๓ คน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ                         
ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการเตรียมความพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายงานสรุปโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ                 
ด้านภาษาอั งกฤษ ในศตวรรษท่ี  ๒๑  กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาตามมาตรฐาน                         
ทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ (การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
(ออนไลน์) โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

3. บทท่ี 1 บทน า แก้ไขดังนี้  
 3.1 หน้าท่ี 4 หลักการและเหตุผล ต่อท้ายย่อหน้าท่ีสอง “การด าเนินงานตาม

ศักยภาพองค์กรท่ี เป็นผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพองค์กร 
(Potential) เพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม ๓ ท่ีเน้นพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนความเป็นเลิศและแผนพลิกโฉมเสนอต่อกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” 

3.2 หน้าท่ี 5 เพิ่มในส่วนท่ี 1 “๔) การรายงานผลของการด าเนินงานท่ีสะท้อนผลการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Performance) และด้านศักยภาพองค์กร (Potential) เพื่อใช้เป็นตัวช้ีวัด 
(Indicator) ในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ ท่ีเน้นพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” 

3.3 หน้าท่ี 5 เพิ่มท้ายส่วนท่ี 2 “จากผลท่ีได้รับจากส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ น ามา
สังเคราะห์ให้เห็นผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพองค์กร (Potential) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ ท่ีเน้นพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” 



 
3.4 หน้าท่ี 5 เพิ่มท้ายส่วนท่ี 3 “ผลการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจเยี่ยม

หน่วยงานของคณะกรรมการฯ ได้จัดท าข้อเสนอการพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากสถาบันอื่น               
และสอดคล้องกับการใช้งาน พร้อมท้ังเสนอให้มีการพัฒนาท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมท้ังกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อเน้นความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการท่ีตอบสนองตัวช้ีวัดการเป็น
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” 

3.5 หน้าท่ี 6 เพิ่ม “4) ได้ทราบข้อมูลสารสนเทศท้ังในด้านการด่าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Performance) และด้านศักยภาพองค์กร (Potential) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ท่ีสามารถน่าไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัดท่าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น”  

4. บทท่ี 3 หน้า 37 ๓. การแปลความหมายค่าเฉล่ีย แก้ไขเป็น “(บุญชม ศรีสะอาด,             
๒๕54, น.๑๐3)”  

4. บทท่ี 4 แก้ไขดังนี้ 
 4.1 แก้ไขข้อมูลต่างๆ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ให้ตรงกับบทสรุปย่อ            

ในทุกส่วน 
 4.2 แก้ไขค าว่า “จบการศึกษา” เป็น “ส าเร็จการศึกษา” 
 4.3 หน้าท่ี 85 รายงานผลการจ้างงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้ว

ให้ประเทศ (U2T) หน่วยปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แก้ไขเป็น “(ข้อมูล ณ วันท่ี 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)” 

   

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไข               
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 และจัดท าไฟล์น าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Power 
Point) เพื่อน าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
 ๖.๑ ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งถัดไป ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 1๓ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์   

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

 6.2 การรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีท่ี  16 ธันวาคม 2564 เวลา ๑๓.๐๐ น.                         
ณ ห้องประชุม ช้ัน 1๓ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์   
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 



 
เลิกประชุม เวลา 1๕.3๐ น. 
 
 
 

   นางสาววรรณฤดี แสงมาศ      ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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