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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  2 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนือ่ง 6 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
 4.1 ค ำส่ังมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง แต่งต้ังเลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำท่ี

กำรประชุมของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย 
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 4.2 ข้อสังเกตของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ต่อกำรน ำเสนอ                 
ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

9 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
 5.1 (ร่ำง) ปฏิทินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย            

รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
11 

 5.2 (ร่ ำง )  แนวทำงกำรติดตำม  ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

13 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2565 
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  มติที่ประชุม 

รับรองรำยงำนกำรประชุม 

 

รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยมีกำรแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2565 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คร้ังที่ 14/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 13 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. 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. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น. 
   

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑3/2564 วันอังคารท่ี ๒3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑3/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 3.1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 สรุปเร่ือง 

 สืบเนื่องท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย               
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 13/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้พิจารณา (ร่าง)  
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ส่วนท่ี 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ส่วนท่ี 4  
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และน าส่งพิมพ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอในการ
ประชุมครั้งท่ี 14/2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 ๔.1 การน าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Power Point) 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี                   
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ส่วนท่ี 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ                    
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ส่วนท่ี 4                     
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัย                        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าข้อมูลการน าเสนอ (Power Point) และสรุปรายงาน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
และเตรียมการน าเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณา  
สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ส่วนที่  ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง   

 1) แก้ไขเป็น “ท้ังนี้ในภาพรวมมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 1) เพิ่มข้อความวรรคแรก “การตรวจเย่ียมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ด าเนินการตรวจเย่ียม ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์”  

 2) เพิ่มข้อความต่อท้ายส่วนท่ี 3 “การตรวจเยี่ยมดังกล่าวคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้พบกับผู้บริหารคณะ คณาจารย์ รวมท้ังหัวหน้าหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนถึงผู้น าชุมชน และผู้แทนแต่ละโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่ อรับทราบ 
ผลการด าเนินงาน และรับฟังปัญหา ความต้องการ รวมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

ท้ังนี้ในภาพรวมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
โดยแต่ละหน่วยงานมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและพัฒนางานของตนเองให้มีคุณภาพ 
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และตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้เสนอแนะไว้ และประสาน
สัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นท่ีช่ืนชมของหน่วยงานท่ีร่วมงานกัน” 

ส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

 1) แก้ไขเป็น “ท้ังนี้ในภาพรวมมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี เป็นท่ีน่า
พอใจของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา”   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
(Power Point) และสรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ และมอบหมายการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้    
  1) ดร.พลสัณห์   โพธิ์ศรีทอง ประธาน กล่าวน าการน าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2) ผศ.สมหมาย มหาบรรพต น าเสนอ ผลการประเมินส่วนท่ี ๑ และ ผลการประเมินส่วนท่ี ๔ 
  3) รศ.ดร.สุวัฒน์   ฉิมะสังคนันท์ น าเสนอ ผลการประเมินส่วนท่ี 2 
  4) รศ.สุธน  เสถียรยานนท์ น าเสนอ ผลการประเมินส่วนท่ี ๓ 
  5) ดร.พลสัณห์   โพธิ์ศรีทอง และนายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวสรุปตอนท้าย 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
 ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา 11.3๐ น. 

 

   นางสาววรรณฤดี แสงมาศ      ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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มติที่ประชุม 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...................................................................................…………………… 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2565 
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4.1 แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 199/๒๕64 
 เร่ือง แต่งต้ังเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

สรุปเร่ือง 

      เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31  
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฎ พ.ศ.2547 จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ท่ี 199/2564 เรื่อง แต่งต้ังเลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำท่ีกำรประชุม 
เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรและพนักงำนขับรถ ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ส่ัง ณ วันท่ี 29 มกรำคม พ.ศ.2564 เฉพำะหมำยเลข 3. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรแก้ไขเป็น นำยอภิชำติ สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขำนุกำร ส ำหรับคณะกรรมกำรอื่นๆ ให้คงไว้  
 จึงเรียนท่ีประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ทรำบ                  
ในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2564 ในวันอังคำรท่ี 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 

มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2565 
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4.2 ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ                     
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

สรุปเร่ือง 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ตำมค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัย 
ท่ี 1/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เสร็จส้ินพร้อมท้ัง
จัดท ำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1๒/๒๕๖4                
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕64 และสภำมหำวิทยำลัยได้ให้ข้อสังเกตต่อกำรน ำเสนอผลกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 จึงเรียนท่ีประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ทรำบ                  
ในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565  

 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 

มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
.............................................................................................................................................................................................................. .......................... 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2565 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1๒/๒๕๖4 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64  

 1) ควรมีการติดตามผลการด าเนินการพัฒนาและรายงานปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงแก้ไข  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

2) ควรน าผลการประเมินในส่วนท่ี 1 “การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)  
ฉบับปรับปรุง” ท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย อาทิ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละของนักศึกษาครูท่ีผ่านการประเมินความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย และร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการของคณะครุศาสตร์เป็นหลัก และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

3) ควรปรับปรุงตัวช้ีวัดท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นประเด็นปัญหาและข้อบกพร่องท่ีต้องปรับปรุง 
ของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ คุณภาพนักศึกษา คณาจารย์ และระบบการบริหาร 

4)  ควร เน้น เรื่ อ งของ  Impact-based ท้ั ง ในการก าหนดเป้ าหมาย  ห ลัก สูตร  กิ จกรรม  
งานบริการวิชาการ งานวิจัย รวมถึงวิธีการรับรองคุณภาพ โดยศึกษาวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social 
Return On Investment (SROI) คือดูผลตอบแทนท่ีสังคมได้รับในภาพรวม เดิมด าเนินการในขั้นตอนสุดท้ายภายหลัง
จากด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ แต่ก าลังมีการเปล่ียนให้เป็นการประเมินก่อนการพิจารณาให้ทุนหรืองบประมาณ 
โดยโครงการหรือวิจัยต้องรายงานผล SROI ก่อน แล้วจึงทานซ้ าอีกครั้งหลังจากผ่านไปแล้ว 3 ปี ซึ่งจะสะท้อนถึง 
Impact-based ท้ังในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย โดยการ
ทดลองประเมินโครงการท่ีเคยท ามาก่อน เพื่อให้ทราบผล SROI และก าหนดเป้าหมายใหม่เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้
ปัจจุบันยังมีการผลักดันให้เปล่ียนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบการรับรองคุณภาพแบบสากล 
(Accreditation) การประเมินแบบสากลเป็นการประเมินขั้นสูง ท่ีเน้นผลลัพธ์ท าให้ทราบปัญหาท่ีกระทบต่อคุณภาพ
ผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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5.1 (ร่าง) ปฏิทิน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

สรุปเร่ือง 
 ตำมท่ีสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 1/2564 ได้มีมติอนุมัติแ ต่งต้ังคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ตำมค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยท่ี 1/2564 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย โดยให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรจัดกำรศึกษำและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย ตำมท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย องค์ประกอบ จ ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย พ.ศ.2556 ข้อ 7 

การด าเนินการ  

  ฝ่ำยเลขำนุกำร ได้จัดท ำ (ร่ำง) ปฏิทิน กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

  จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2565 
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(ร่าง) ปฏทินิการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม 
ม.ค. 

๒๕๖5 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.ค. 
๒๕๖6 

๑. ก ำหนดแนวคิด กรอบกำรประเมิน             
และกรอบเวลำกำรปฏิบัติงำน 

             

๒. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรบริหำรงำน
ของมหำวิทยำลัยและกำรปฏิบัติ ตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย (ส่วนท่ี ๒) 

             

๓. จัดท ำเอกสำรแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

             

๔. เสนอเอกสำรแนวทำงฯ ต่อสภำมหำวิทยำลัย       
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

             

๕. กำรตรวจเย่ียมหน่วยงำน               
๖. เก็บข้อมูลกำรประเมิน ส่วนท่ี ๑ – ๒ และ ๔              
๗. วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ท้ังหมด 

             

๘. เขียนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ          
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

             

๙. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนฯ (จัดพิมพ์และส่งโรงพิมพ์) 

             

๑๐. น ำเสนอผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนฯ ต่อสภำมหำวิทยำลัย 
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 5.2 (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สรุปเร่ือง 
  กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย จะด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย เพื่อสนับสนุนกำรก ำกับ ดูแล  
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยท่ีสภำมหำวิทยำลัยก ำหนด และสนับสนุนให้มหำวิทยำลัย 
มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ก ำหนดประเด็นในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนฯ โดยแยก
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตำมแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส่วนท่ี 2  
กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
ส่วนท่ี 3 กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน ส่วนท่ี 4 กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ท่ีน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

การด าเนินการ 
  ฝ่ำยเลขำนุกำร ได้จัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

  จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2565 
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 

มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2565 
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