
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คร้ังที่ 3/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕65 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ อาคาร ๑๐๐ 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.  นายอภิชาติ    สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ  
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
5. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
6. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น. 
   

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธาน ได้กล่าวถึงการหารือร่วมกันในเรื่องของแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕65 
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2565 วันอังคารท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 3.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สืบเนื่องในคราวประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/2565 ในวันอังคารท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณา (ร่าง)  
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนก
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การประเมินผล
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนท่ี 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ส่วนท่ี 4 
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และจัดพิมพ์ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การน าเสนอ Power Point แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วย  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะ
กรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดการศึกษา และการวิจัย โดยฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลในเอกสารการ
น าเสนอ Power Point แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเสนอ Power Point แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
 ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา 11.3๐ น. 

 

   นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ      ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


