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สรุปเร่ือง 
  

 ตำมท่ี ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  
ครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2565 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 
 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 3/2565  
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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 
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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 
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 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 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
 ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา 11.3๐ น. 

 

   นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ      ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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 4.1 ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
สรุปเร่ือง 

  ตำมท่ีสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 1/2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ตำมค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยท่ี 1/2564 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรฯ ได้จัดท ำแนวทำง 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 น ำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัย ในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 4/๒๕๖5 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. ๒๕65 
และสภำมหำวิทยำลัยได้ให้ข้อสังเกตต่อกำรน ำเสนอแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/๒๕๖5 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 
เมษายน พ.ศ. ๒๕64  

 (1) ควรพิจารณาปรับรายละเอียดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขใหม่ท่ีก าหนดในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้ว เพื่อท่ีสภามหาวิทยาลัย
สามารถให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ได้ ดังนี้  

- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ท่ีมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องด าเนินการตามเงื่อนไข โดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก าหนดเป้าหมายด าเนินการในข้อท่ี 1 การขจัดความยากจน ข้อท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นอยู่
ท่ีดีของทุกคน ข้อท่ี 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ ข้อท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน และข้อท่ี 17 
สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และต้องมีการก าหนดวิธีการประเมินโดยใช้งานวิจัยเป็นตัวตอบ
ค าถาม ซึ่งควรก าหนดกรอบของงานวิจัยให้สอดคล้องกับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย   

- การก าหนดเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
ท่ีได้น าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอว.) ในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) และต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบายของ
รัชกาลท่ี 10 เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (U2T) ท้ังนี้จะส่งผลกระทบกับการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 2566 – 2567 ด้วย 

- ในการพัฒนามาตรฐานของอุดมศึกษา ได้มีการออกกฎกระทรวงใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 มีผลบังคับใช้วันท่ี 27 กันยายน 2565 มีการก าหนดมาตรฐานใหม่ส าหรับการจัด
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงต้องปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว จึงควรพิจารณาปรับแนวทาง 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงใหม่ท้ัง 5 ฉบับและประกาศ
กระทรวงท่ีจะตามมา  

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีจะมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 มิถุนายน 2565  
ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจัดท าข้อบังคับเพื่อด าเนินการให้มีผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระมัดระวังในการ
น าเสนอข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลของบุคคลภายนอก 

(2) ควรทบทวนการตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรท่ีมี
ความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องจากทุกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน  
ในปัจจุบันได้เปิดตามความจ าเป็นของความต้องการของตลาดและสังคมแล้ว และเป็นความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย
ด้วย เพราะมีอาจารย์และศักยภาพท่ีสามารถด าเนินการได้ แต่ในบางหลักสูตรท่ีต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากไม่มีนักศึกษา จึงมอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาคัดเลือก
รายช่ือหลักสูตรท่ีมีความจ าเป็นและต้องการข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถน าไปด าเนินการต่อไปได้ อาทิ หลักสูตรท่ีเปิดแล้วไม่มีนักศึกษาจากทุกคณะ  

(3) ควรเน้นประเด็นการติดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ ท่ีส่งผล
กระทบถึงความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้เห็นการ
ด าเนินการท่ีชัดเจน ทราบปัญหาท่ีต้องแก้ไข และสามารถเร่งรัดหน่วยงานปรับแผนด าเนินการให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมได้ อาทิ การ Upskill และ Reskill พัฒนาบุคลากรในตลาดแรงงาน การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
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 4.2 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดให้มี 
กำรตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย เพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ 
อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือจำกมหำวิทยำลัย โดยเป็นกำรลงพื้นท่ี 
ตรวจเยี่ยม ดังนี้ 

๑) ตรวจเยี่ยมหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนระดับคณะ วิทยำลัย ในหลักสูตรท่ีมีควำมจ ำเป็น
และต้องกำรให้มหำวิทยำลัยช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน รวมท้ังบัณฑิตวิทยำลัย และโรงเรียนสำธิตฯ 

2) ตรวจเยี่ยมหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับส ำนัก สถำบัน ศูนย์ 
3) ตรวจเยี่ยมผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น  โดยเข้ำพบ 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรยุทธศำสตร์จังหวัด ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผู้น ำชุมชน ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรับข้อเสนอตำมกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4) ตรวจเยี่ยมผลกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU)  
ของหน่วยงำน   
   โดยมีก ำหนดกำรตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมำสท่ี ๔ (กรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖5)                
แล้วสรุปผลกำรตรวจเยี่ยมเป็นรำยหน่วยงำน  

การด าเนินการ 
  เลขำนุกำรและคณะท ำงำน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรตรวจเยี่ยม ในช่วงไตรมำสท่ี ๔ 
(กรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖5) ตำรำงก ำหนดกำรตรวจเยี่ยม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

มติที่ประชุม 

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

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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ก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยำลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส ำนักงำน เวลำ 
๑. กรกฎาคม ๒๕๖5 คณะครศุำสตร์  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
- สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมโรงเรียนสาธิตฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. กรกฎาคม ๒๕๖5 คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 
- สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
- สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟฟิก 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 
  วิทยำลัยกำรดนตร ี

- สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. กรกฎาคม ๒๕๖5 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ) 
- สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ ์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(ต่อเน่ือง) / อุตสาหกรรมศิลป์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม) / วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการโซ่อุปทาน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต / 
เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 
- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ 
โลจสิติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) 
- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ 
โลจสิติกส์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โลจสิติกส์) 
- สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ / การออกแบบ
ระบบโลจิสติกส ์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยำลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส ำนักงำน เวลำ 
๔. สิงหาคม ๒๕๖5 คณะวิทยำกำรจดักำร 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรม 
ทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน) 
- สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

5. สิงหาคม ๒๕๖5 บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. สิงหาคม ๒๕๖5 ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเย่ียมพื้นท่ีให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน  
ในจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

8. กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเย่ียมพื้นท่ีให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน  
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
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แนวทำงกำรสัมภำษณ์/แบบสอบถำมประกอบกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน  
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ของคณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลงำนของ 
มหำวิทยำลัยรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 
๑. หน่วยงานมีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานท่ีน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยไว้ โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อะไรบ้าง 

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
 
3. หน่วยงานน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนางานของท่านอย่างไร 

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
 
4. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อะไรบ้าง  
มีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคอย่างไร 

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
 
5. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือส่ิงท่ีให้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสนับสนุนอะไรบ้าง 
 .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

12



 
   

 

 

5.1 ปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สรุปเร่ือง 

 กำรสอบถำมควำมคิดเห็นเพื่อประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยและประเมินผล  
กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย โดยใช้แบบสอบถำมจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๑) ผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 ๒) ผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 ๓) ผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 ๔) ผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย อธิกำรบดี 
ผู้บริหำรคณะ วิทยำลัย บัณฑิตวิทยำลัย โรงเรียน ส ำนัก สถำบัน ศูนย์ ส ำนักงำน และหน่วยงำน  

 ฝ่ำยเลขำนุกำร ได้จัดท ำ ปฏิทินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัยและกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

  จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 

มติที่ประชุม 

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

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 4/2565 
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ปฏิทินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประเมินผลการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

***************************************************************** 

 

แบบสอบถาม รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
ชุดที่ 1 
การประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
1 – 30 
ส.ค. 65 

 

 
15 ก.ย. 65 – 
15 ต.ค. 65 

 

 
15 ต.ค. 65 – 
28 ต.ค. 65 

 
ชุดที่ 2 
การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
15 พ.ค. 65 - 
15 มิ.ย. 65 

 

 
15 ก.ค. 65 - 
15 สิ.ค. 65 

 

 
15 ก.ย. 65 – 
28 ต.ค. 64 

 

ชุดที่ 3 
การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็น
ของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
1 – 30 
ส.ค. 65 

 

15 ก.ย. 65 – 
15 ต.ค. 65 

15 ต.ค. 65 – 
28 ต.ค. 65 

ชุดที่ 4 
การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 
1 – 30 
ส.ค. 65 

 

 
15 ก.ย. 65 – 
15 ต.ค. 65 

 

15 ต.ค. 65 – 
28 ต.ค. 65 
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 

มติที่ประชุม 

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

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 4/2565 
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