๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา 13.30 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. นางสาวกฤตยา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวภรทิพย์
6. นางสาวภรณ์ทิพย์
7 นายวิชชา

สิงห์ชัย
ฉัตรทอง
สุวรรณไตรย์
แสงมาศ
พลอาชีพ
สกุลชูชาติ
สุขรัตน์

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11
เมษายน พ.ศ. ๒๕60
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี

๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ตารางกาหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดาเนินการตรวจ
เยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/
สานัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ
เพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การดาเนินการดัง กล่าวคณะกรรมการฯ ได้มี การวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ /
วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ จานวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้ได้ข้อมู ลเชิง ลึกในประเด็นคุณภาพการบริห ารงาน คุณลัก ษณะของผู้บ ริห าร และภาพลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่สาคัญอื่น ๆ จึงได้กาหนด
ตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.2560
ที่

๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

วัน/เดือน/ปี

คณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน//ศูนย์

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั้ อู่ทองทวารวดี
จ.สุพรรณบุรี
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สานักประชาสัมพันธ์ฯ
วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โครงการโรงแรมบ้านสมเด็จฯ
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาลัยการดนตรี
โรงเรียนสาธิตฯ
วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
สานักคอมพิวเตอร์
สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักกิจการนิสิตฯ
สานักงานอธิการบดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สานักวิทยบริการฯ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

มติที่ประชุม

รับทราบ ตารางกาหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.2560

เวลา

๐๘.๐๐ – 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 - ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐
๑๑.๑๕ – ๑๒.๓๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕

๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
สภามหาวิท ยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารง
ต าแหน่ ง ตลอดจนวิ ธี ก ารด าเนิ น งานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มี อ านาจและหน้ า ที่
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา
และการวิจัย
การติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ดาเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 2/2559 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
การดาเนินงานติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดาเนิ นงานของมหาวิท ยาลัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถือเป็นการดาเนินงานปีแรกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม
เพื่อดาเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดทาเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็น ชอบแนวทางการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลัย เพื่อให้ห น่ว ยงานและ
มหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕60 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕
60 ได้พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความ
คิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ควรเพิ่มรายละเอียดข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลจากการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การประเมินผลเกิดความชัดเจนและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
(2) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดการเปรียบเทียบความก้าวหน้าจากปีที่ ผ่านมา โดยเก็บข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามเดียวกัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เหตุผลหรือสาเหตุของปัญหา เพื่อให้มหาวิทยาลัย
สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยระบุคาถามปลายเปิดให้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงทัศนคติได้กว้างขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษา
(3) ควรออกแบบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม ไม่ให้มีความเฉพาะเจาะจง
มากเกินไป เพราะอาจทาให้ทราบตัวบุคคล ทาให้อาจารย์บางส่วนเลี่ยงการตอบแบบสอบถาม

๔

(4) ควรมีการเก็บข้อมูลการเรียนการสอนเป็นระยะอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งปี โดยให้อาจารย์
ผู้ส อนและเจ้าหน้าที่ ประเมินตนเอง และนาผลการประเมินเสนอฝ่ายบริห ารมหาวิทยาลัยต่อไป โดยการ
ประเมินควรดาเนินการพร้อมกัน และนาข้อมูลที่มีอยู่แล้วเสนอให้คณะกรรมการทราบ จะทาให้ได้รับข้อมูล
อย่างครบถ้วนในภาพรวม โดยที่อาจารย์ไม่ต้องทางานซ้าซ้อน
(5) ควรก าหนดระยะเวลาการติดตามประเมิ นผลให้แล้วเสร็จ ไม่ เ กิ น 120 วัน หลัง สิ้น
ปีงบประมาณ
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณา
ข้อสังเกตและความคิดเห็นของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อสรุปดังนี้
1) เพิ่มส่วนที่ ๖ การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดการเปรียบเทียบความก้าวหน้าจากปีที่ ผ่านมา โดยเก็บ
ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามเดียวกั น เพื่อให้สามารถวิเ คราะห์เ หตุผ ลหรือสาเหตุของปัญ หา เพื่อ ให้
มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยระบุคาถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงทัศนคติได้
กว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษา
3) เน้นให้ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าใจว่า การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่การจับผิด แต่กรรมการติดตามฯ ต้องการที่จะรับทราบ
ประเด็นต่างๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
4) หลักการและเหตุผล ย่อหน้าแรก ควรตัดประโยค “และหมวด ๒ มาตรา ๓๙
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตาแหน่งคณบดี ที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
5) การติดตามประเมินผลควรดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์
และมอบหมายคณะด าเนิ นงานจั ด ท าร่ า งรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิท ยาลัย ในแต่ล ะส่วนที่ รั บ ผิดชอบ นาเข้าที่ ป ระชุม ครั้ งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.1 ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 3/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิ จ
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕

เลิกประชุม เวลา 15.30 น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

