
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คร้ังที่ 4/2565 

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 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.  นายอภิชาติ    สิงห์ชัย 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 
7. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น. 
   

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธาน ได้กล่าวถึงการต้ังข้อสังเกตเรื่อง ตารางเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ 
ให้น าข้อมูลมาเปรียบเทียบเท่าท่ีด าเนินการสังเคราะห์ได้ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายและ
ทิศทางในการจัดอันดับ (Impact Rankings) ซึ่งมหาวิทยาลัยเข้าเกณฑ์ 1 ข้อ จาก 5 ข้อ คือ คุณภาพ
ทางการศึกษา (Quality Education) 
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 



 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ได้จัดท าแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565 
และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตต่อการน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 
  1. ผลการจัดอัน ดับ Time Higher Education Impact Rankings (THE SDGs) 2022 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สมัครเข้าร่วมการจัดอันดับ Impact Rankings โดยรวบรวม
และน าส่งข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จ านวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายท่ี 1  
ยุ ติความยากจน (No Poverty) และเป้าหมายท่ี 4  คุณภาพทางการศึกษา (Quality Education)  
จากท้ังหมด 17 เป้าหมาย ในเรื่องของความช่วยเหลือด้านการเงินนั้นได้สูงสุดอาจมาจากการท่ีได้รับ
งบประมาณด้านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับ และสามารถท าได้เต็มเป้าหมาย  
แต่มีข้อสังเกตคือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการขจัดความยากจนนั้นได้คะแนนเพียง 16.1 ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายท่ี 2 เรื่องงานวิจัย มหาวิทยาลัยควรมีคะแนนมากกว่านี้ ซึ่งเป็นข้อสังเกตในกรณีท่ีลงพื้นท่ีตรวจ
เย่ียมหน่วยงานจัดการเรียนการสอน และสถาบันวิจัยและพัฒนา ในเรื่องของการผลักดันมหาวิทยาลัยให้มี
คะแนนในส่วนของผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ขอให้นายอภิชาติ สิงห์ชัย น าข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
ความเช่ือมโยงระหว่างจุดเน้นจุดเด่นท่ีเป็นความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) 17 เป้าหมายมาน าเสนอเพื่อเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ต่อไป 
  2. ควรมีเครื่องมือ/แบบสอบถามท่ีครอบคลุมท้ัง 5 เป้าหมาย โดยขอข้อมูลจากกองนโยบาย
และแผนเรื่องข้อมูลโครงการ/ยุทธศาสตร์ท่ีรองรับกับอีก 3 เป้าหมาย เพื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะได้ติดตามผลการจัดอันดับ Time Higher Education Impact 
Rankings (THE SDGs) ต่อไป 
  3. ควรจัดท าแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังหลักสูตรท่ีทางคณะแจ้งเรื่องการขอค าแนะน า
และความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยขอความร่วมมือทุกหลักสูตรให้ตอบค าถาม 10 ข้อ ดังนี้  
   3.1 เพราะเหตุใดจึงเปิดสอนหลักสูตรนี้ มีการเตรียมการมากี่ปี 
   3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กระบวนการหรือวิธีการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีอะไรบ้าง 
และในขณะเดียวกันนั้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรนี้คืออะไร และทรัพยากรท่ีสนับสนุนกระบวนการศึกษา
ตามหลักสูตรนี้มีอะไรบ้าง รวมไปถึงการฝึกงาน/การฝึกประสบการณ์ท าอย่างไร และได้ผลอย่างไร   
(ตอบเป็นประเด็นโดยสรุปสาระส าคัญตามข้อค าถาม) 
   3.3 ผลลัพธ์การวิพากษ์หลักสูตรว่าเป็นอย่างไร โดยใคร และหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยใด
ท่ีเปิดสอนหลักสูตรนี้อยู่บ้าง 
   3.4 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์  โดยการท าข้อตกลง (MOU)  
กับหน่วยงานใดบ้าง และมีผลอย่างไร (โดยขอทราบรายช่ือจริงอย่างเป็นทางการ) 



 
   3.5 การประเมินผลตามหลักสูตร การประเมินผลการรับรู้ และความคิดเห็นจากสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภายนอก เป็นอย่างไรบ้าง (ถ้ามี) 
   3.6 กระบวนการได้มาของผู้เรียนท าอย่างไรบ้าง มีกระบวนการ/วิธีการอย่างไร 
   3.7 กระบวนการรักษาผู้เรียนไม่ให้ลาออกระหว่างศึกษา มีวิธีการหรือการเตรียมการอย่างไร  
   3.8 มีแผนงาน โครงการวิจัยของหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาอย่างไรบ้าง 
   3.9 ปัญหา อุปสรรค ส าคัญท่ีส่งผลให้จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   3.10 ความภูมิใจในการเปิดหลักสูตรนี้ 
  และมอบหมายให้ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ และ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต ด าเนินการ
ปรับประเด็นค าถามให้เหมาะสมและจัดท าแบบฟอร์ม 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

4.2 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้มี 
การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และการขอรับการสนับสุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากมหาวิทยาลัย โดยเป็นการลงพื้นท่ี 
ตรวจเยี่ยม ดังนี้ 

๑) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรท่ีมี 
ความจ าเป็นและต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 

2) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
3) ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  โดยเข้าพบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการยุทธศาสตร์จังหวัด ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการ
โรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและรับข้อเสนอตามการด าเนิ นงาน 
ด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) ตรวจเยี่ยมผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ของหน่วยงาน   

   โดยมีก าหนดการตรวจเย่ียม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖5)                
แล้วสรุปผลการตรวจเย่ียมเป็นรายหน่วยงาน 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และก าหนดตารางนัดหมายการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ดังนี้  

ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
1. 22 กรกฎาคม ๒๕๖5 บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

2. 26 กรกฎาคม ๒๕๖5 ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 



 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักวิทยบริการฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

3. 2 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะครศุาสตร์  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
- สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมโรงเรียนสาธิตฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

4. 5 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ) 
- สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ ์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

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

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

5. 8 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะวิทยาการจดัการ 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรม 
ทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน) 
- สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 



 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
6. 19 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

- สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
- สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟฟิก 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

วิทยาลัยการดนตร ี
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. 13 กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเย่ียมพื้นท่ีให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน  
ในจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

8. 22 กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเย่ียมพื้นท่ีให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน  
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 ปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและประเมินผล 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๑) ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ๒) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ๓) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ๔) ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี 
ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน  

 โดยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้  และมอบฝ่ายเลขานุการ รศ.สายัณ พุทธลา และ 
นายอภิชาติ สิงห์ชัย ปรับเครื่องมือ/แบบสอบถาม โดยใหส้อบถามข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในรูปแบบการประเมินผล
การรับรู้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประธานสาขาวิชา/หลักสูตร ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1.1 การจัดอันดับ Impact Rankings โดยหนังสือพิมพ์ Time Higher Education Impact 
Rankings (THE SDGs) ตาม 5 เป้าหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   1.2 โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T 
for BCG) 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ ปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
   2. มอบ รศ.สายัณ พุทธลา และนายอภิชาติ สิงห์ชัย ปรับเครื่องมือ/แบบสอบถาม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในรูปแบบการประเมินผลการรับรู้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประธาน
สาขาวิชา/หลักสูตร 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
 ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา 12.0๐ น. 

 

   นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ      ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


