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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการ



 
ก ากับ ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ 
โดยแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส่วนท่ี 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ส่วนท่ี 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ส่วนท่ี 4 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการ
แก้ไข (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2565 

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

1. ค าน าย่อหน้าท่ี 2 บรรทัดท่ี 4 ให้เพิ่มข้อความ “รวมท้ังการด าเนินกิจกรรมตามบันทึก
ข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)” หลังข้อความ “การปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย” 

2. หน้า 3 ส่วนท่ี 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ให้ปรับ เป็น 4 ข้อ ดังนี้ 
 2.1 ข้อ 1) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตร 

ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียน
สาธิตฯ 

 2.2 ข้อ 2) ตรวจเย่ียมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน 
ศูนย ์

 2.3 ข้อ 3) ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการยุทธศาสตร์จังหวัด ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้น าชุมชน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและรับข้อเสนอ 
ตามการด าเนินงานด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

 2.4 ข้อ 4) ตรวจเย่ียมผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ของหน่วยงาน  

3. หน้า 4 รายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ย่อหน้า “ท้ังนี้” บรรทัดท่ี 5 ให้เพิ่ม “สูงกว่า
เป้าหมาย” หน้าข้อความ “และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

4. หน้า 23 ให้เพิ่มข้อความอธิบายรายละเอียดของแผนภูมิ และปรับหัวข้อในแผนภูมิ
เป็น Potential Indicator and Performance Indicator 

5. หน้า 40 ให้เพิ่ม 1 ข้อ คือ “ห้องสนับสนุนการท าผลงานด้านวิชาการ” 
6. หน้า 51 ให้ปรับข้อค าถามเป็น “ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีส่ิงท่ีต้องปรับปรุง 

แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เพื่อเสนอแนะท่านอธิการบดีและผู้บริหารตามบทบาทหน้าท่ี” 
7. หน้า 56 ให้ปรับข้อค าถามเป็น “ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีส่ิงท่ีต้องปรับปรุง 

แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เพื่อเสนอแนะคณบดี หรือผู้อ านวยการ และผู้บริหารตามบทบาทหน้าท่ี” 
8. หน้า 58 ปรับข้อความให้ตรงกับข้อ 2. 



 
9. หน้า 61 แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ปรับแก้ดังนี้ 
 9.1 ข้อ 1. หน่วยงานมีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ

ของหน่วยงานท่ีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อะไรบ้าง 
 9.2 ข้อ 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

อะไรบา้ง 
 9.3 ข้อ 3. หน่วยงานน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
พัฒนางานของท่านอย่างไร 

 9.4 ข้อ 4. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) อะไรบ้าง มีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคอย่างไร 

 9.5 ข้อ 5. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือส่ิงท่ีให้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
สนับสนุนอะไรบ้าง  
 

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

 4.2 (ร่าง) การน าเสนอ Power Point แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาวาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจ
และหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการ
จัดการศึกษาและการวิจัย โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดท า  (ร่าง) การน าเสนอ Power Point แนวทาง 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพื่อน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณา  
การน าเสนอ Power Point แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับให้สอดคล้องกับเล่ม 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีได้มีการปรับแก้ไขในวาระท่ี 4.1  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) การน าเสนอ Power Point แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และมอบหมายการน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้   
  1) ดร.พลสัณห์   โพธิ์ศรีทอง ประธาน กล่าวน าแนวทางและขอบเขตการด าเนินงานติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
  2) ผศ.สมหมาย มหาบรรพต น าเสนอ ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  และ ส่วนท่ี 4 การด าเนินงานเพื่ อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  3) รศ.ดร.สุวัฒน์   ฉิมะสังคนันท์ น าเสนอ ส่วนท่ี 2 การประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  4) รศ.สุธน  เสถียรยานนท์ น าเสนอ ส่วนท่ี 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
  5) ดร.พลสัณห์   โพธิ์ศรีทอง และนายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวสรุปตอนท้าย 
  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 

ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้ งถัดไป ในวันพฤหัสบดี ท่ี  21 เมษายน พ.ศ. 2565  
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุม เวลา 14.5๐ น. 

 

   นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ      ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


