๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศ.ดร.พจน์
สะเพียรชัย
ประธานกรรมการ
2. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา
อนุวงศ์
กรรมการ
3. ดร.พลสัณห์
โพธิ์ศรีทอง
กรรมการ
4. ผศ.พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
5. ผศ.ดร.สรายุทธ์
เศรษฐขจร
กรรมการ
6. ผศ.พิษณุ
บางเขียว
เลขานุการ
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผศ.สายัณ
พุทธลา
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. ดร.จานงค์
ตรีนุมิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่การประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นางสาวนิศาชล
3. นางสาวสุนิสา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวภรทิพย์
6. นางสาวภรณ์ทิพย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวิชชา
2. นางสาวกฤตยา

สิงห์ชัย
ฉัตรทอง
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ
สกุลชูชาติ

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

สุขรัตน์
สุวรรณไตรย์

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี

๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 คาสั่ ง สภาฯ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ดารงตาแหน่ง ครบวาระในวันที่ 12 กุ มภาพันธ์ พ.ศ.2560 มหาวิท ยาลัยจึง ได้ดาเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิท ยาลัย พ.ศ.2556 และได้ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว สภามหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่
4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 คาสั่ง มหาวิท ยาลัย ฯ เรื่อ ง แต่ง ตั้ง เลขานุ การ ผู้ ช่ ว ยเลขานุการ เจ้ า หน้ า ที่ การประชุ ม
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่ง สภามหาวิทยาลัยที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อทาหน้าที่
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา
และการวิจัยของมหาวิท ยาลัย เพื่อ ให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิท ยาลัยจึงมี คาสั่ง
มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ที่ 1010/2560 เรื่อง แต่งตั้ง เลขานุก าร ผู้ช่วยเลขานุก าร
เจ้าหน้าที่การประชุม ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27
มีนาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาตารางกิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๓

วัน/เดือน/ปี
เมษายน 2560
เมษายน 2560
มีนาคม - เมษายน 2560
มีนาคม - เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
สิงหาคม – กันยายน 2560
กรกฎาคม – ตุลาคม 2560
สิงหาคม – ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน – ธันวาคม
2560
ตุลาคม – ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน – ธันวาคม
2560
มกราคม 2561

กิจกรรม
หมายเหตุ
1. กาหนดแนวคิด กรอบการประเมินและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน
2. พัฒ นาเครื่ องมื อการประเมิ นประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการใช้ จ่า ย
งบประมาณ (ส่วนที่ 2)
3.พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (ส่วนที่ 4)
4. จัด ทาเอกสารแนวทางการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
5. เสนอเอกสารแนวทางต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และผู้เกี่ยวข้องทราบ
6.การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
7. เก็บข้อมูลการประเมิน ส่วนที่ 1 - 2
8. เก็บข้อมูลการประเมิน ส่วนที่ 3 - 4
9. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
10. เขี ย นรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา พ.ศ.2560
11. จัดทารู ปเล่มรายงานผลการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานฯ
(จัดพิมพ์และส่งโรงพิมพ์)
12. น าเสนอผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานฯ ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตารางกิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.2 (ร่า ง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการฯได้จัดทา (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)
ส่วนที่ ๒ การประเมิ นประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลการใช้จ่ ายงบประมาณ ประ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

๔

คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานฯ ได้ ร่ว มกั นพิ จ ารณา และ
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรมี ก ารติ ด ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการที่ มี ใ ห้ ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารงาน
ของมหาวิท ยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ของผู้บ ริหารมหาวิทยาลัย ได้มีก ารดาเนินการพัฒนา
อย่างไร
2) ควรใช้แผนยุทธศาสตร์ในการกาหนดขอบเขตของแบบสอบถาม สาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจมาตรา 7 และมาตรา 8 และควรเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
3) ควรจัดท ารายงานผลการประเมิ นการดาเนินงานตามแผนกลยุท ธ์ ของมหาวิท ยาลัย
ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจง่าย
4) ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรเปลี่ยนชื่อแบบสอบถาม ที่แสดงให้เห็นว่ากาลังสอบถามใคร
5) ควรตรวจสอบผลการวิเคราะห์การดาเนินการจัดทาโครงการ ว่า ดาเนินการบรรลุตาม
เป้าประสงค์หรือไม่ และจะทาอย่างไรที่สามารถรู้ว่าได้ดาเนินการไปแล้ว
7) กาหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕60
ที่
วัน/เดือน/ปี
๑. วันที่ 9 สิงหาคม 2560

คณะ/สานัก/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์
ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั้ อู่ทองทวารวดี
จ.สุพรรณบุรี

เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐

๒. วันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓. วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์
สานักประชาสัมพันธ์
โครงการโรงแรมบ้านสมเด็จ
4. วันที่ 20 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการดนตรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ
5. วันที่ 27 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักคอมพิวเตอร์
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๖. วันที่ 4 ตุลาคม 2560
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักกิจการนิสิตและนักศึกษา

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕

7. วันที่ 11 ตุลาคม 2560

๐๙.๓๐ - ๑1.๐๐
11.15 – 12.30
๑๓.๑๕ – ๑4.45
15.00 – 16.30

มติที่ประชุม

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน

รับทราบ และมอบหมายคณะทางานดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๕

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.1 ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 2/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

