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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธาน ได้กล่าวถึงการหารือร่วมกันในเรื่องของแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑4/2564 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 3.1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 



 
 สรุปเรื่อง 

 สืบเนื่องในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอผลรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ต่อสภามหาวิทยาลัย  
โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และในส่วนของเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับแก้ไขตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมน าส่งให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

  

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 4.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุมของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 199/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุ ม 
เจ้าหน้าที่บริการและพนักงานขับรถ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เฉพาะหมายเลข 3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก 
ผู้ช่วยเลขานุการ แก้ไขเป็น นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ ส าหรับคณะกรรมการอื่น ๆ ให้คงไว้ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัย ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นพร้อมทั้งจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1๒/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 และสภามหาวิทยาลัย
ได้ให้ข้อสังเกตต่อการน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 (ร่าง) ปฏิทิน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2564  



 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ข้อ 7 ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดท า (ร่าง) ปฏิทิน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทิน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 5.2 (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการ
ก ากับ ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ 
โดยแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส่วนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท า (ร่าง) 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ได้ร่วมพิจารณา  
(ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ในส่วนของหลักการและเหตุผล ในย่อหน้าที่  2 ให้เพ่ิมความในราชกิจจานุเบกษา  
ที่ประกาศให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

2) ส่วนที่ 1 การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จัดท าแผนภูมิ
แสดงข้อมูลเป้าหมายหลักของแผนฯ และวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential 
Indicator) และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator)  

3) ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เห็นควรให้ปรับแก้ดังนี้ 
3.1) ตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่มีความจ าเป็นและต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ 

อย่างเร่งด่วน เช่น หลักสูตรที่มีนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับคณะ 
เพ่ือขอรายชื่อหลักสูตรเพื่อรับการตรวจเยี่ยม 



 
3.2) ปรับแนวทางการสัมภาษณ์ ดังนี้ ข้อ 1. หน่วยงานมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ

โดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อะไรบ้าง ข้อ 2. หน่วยงานน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาไปแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค และพัฒนางานของท่านอย่างไร ข้อ 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานมีปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง ข้อ 4. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนั บสนุนจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย อะไรบ้าง 

3.3) ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ ให้บริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพศักยภาพการศึกษาในจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อ านวยการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือผู้รับผิดชอบเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานและความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งถัดไป ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องพระชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุม เวลา 11.3๐ น. 

 

   นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ      ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


