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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เลขานุ ก ารแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพี ย รชั ย ประธานกรรมการ
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่ง ทาหน้าที่ประธาน
การประชุม กรรมการเลือก ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธานการประชุม
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัย
ได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรรหาฯ คาดว่าจะได้ผู้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการ

๒

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2561 และดาเนินการ
เลือกประธานจากคณะกรรมการติดตามฯ จากทั้งหมด 5 คน ในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ การสรรหาคณะกรรมการติดดาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น
6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ 2 การประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ส่ ว นที่ 3
การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ส่ ว นที่ 4 การประเมิน ผลการบริ ห ารงานของมหาวิทยาลั ยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 6 การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาตามความเห็ น ของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดทา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) นาข้อมูลเรื่อง “ผลคะแนน ITA ที่มหาวิทยาลัยได้อันดับ 1” เพิ่มในภาคผนวกและส่วนที่ 4
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2) บทที่ 3 วิธีการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แก้ไข
รายละเอียด ดังนี้
สูตรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ควรใช้ตัวเลขอารบิก และใช้ให้ตรงกันทั้งหมด
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ควรตรวจสอบสูตรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซ้ากัน
ควรตรวจสอบขนาดของตัวอักษรให้เป็นขนาดเดียวกัน
3) บทที่ 4 ส่ ว นที่ 1 การประเมิ น ผลการดาเนิน งานประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2560
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) แก้ไข
รายละเอียด ดังนี้
การแสดงข้อมูลในแผนภูมิควรใช้สัญลักษณ์สีที่สอดคล้องกัน เช่น สีแดง สีเขียว และ
สีน้าเงิน
แก้ไขหัวข้อและคาอธิบายใต้ตารางให้ตรงกับข้อมูลในตาราง
ควรเพิ่มคอลัมน์ รวม ในตารางที่ 12, 13 และตารางที่ 14
ควรมีหมายเหตุอธิบายคาว่า “วิจัยอื่นๆ”
เพิ่ ม ตารางผลการด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเห็นของคณะกรรมการควรขึ้นต้นด้วยคาว่า “ควร” หรือ “ต้อง”
4) บทที่ 4 ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แก้ไขรายละเอียด ดังนี้
ควรมีผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมของมหาวิทยาลัย
ในส่ ว นสรุ ป ผลฯ ควรมี ข้ อ ความเชิ ง เปรี ย บเที ย บการใช้ จ่ า ยงบประมาณของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5) บทที่ 4 ส่วนที่ 3 การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก้ไขรายละเอียด ดังนี้
ควรปรับข้อมูลในด้านปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานให้เป็นความคิดเห็น
โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ควรมีกระบวนการการบริหารความเสี่ยง และมีการดาเนินการอย่างไร
6) บทที่ 4 ส่ วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลั ยและการปฏิบั ติ ตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ภาพแผนภูมิ ใส่กรอบภาพหรือไม่ ควรให้เป็นแนวเดียวกันทั้งหมด
ควรเพิ่มคอลัมน์จานวนผู้มีสิทธิ์ทาแบบสอบถามทั้งหมด ในตารางที่ 30 ความถี่และ
ร้อยละ สถานภาพผู้ประเมิน
ควรเพิ่ มคอลั มน์ ค่ าเฉลี่ ยรวมทุ กคณะ ในตารางที่ 35 ค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนักศึกษา จาแนกตามสังกัดคณะ/วิทยาลัย และรายด้าน
ควรปรับรายละเอียดข้อมูล ในตารางที่ 36 การทดสอบนัยสาคัญของความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนักศึกษา ระหว่างคณะ/วิทยาลัย ในภาพรวมและรายด้าน
ควรเพิ่มคอลัมน์จานวนผู้มีสิทธิ์ทาแบบสอบถามทั้งหมดในตารางที่ 42 ความถี่และ
ร้อยละ สถานภาพผู้ประเมิน
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ควรตรวจสอบข้อมูลทุกตารางให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ควรวิเคราะห์กลั่นกรองความเห็นจากคาถามปลายเปิดให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา และควรคั ดเลื อกความเห็ น ที่ มี
ความถี่สูง ประมาณ 10 อันดับ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ควรปรับให้มีจานวนข้อที่น้อยลงและเพิ่มเติมการนา
ข้อมูลเรื่องผลคะแนน ITA ที่มหาวิทยาลัยได้อันดับ 1 มาใส่ไว้ด้วย
7) บทที่ 4 ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์ ความเห็นของคณะกรรมการฯ แก้ไขข้อที่ 10) เป็น “ควรติดตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ”
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ความเห็ น ของคณะกรรมการฯ แก้ ไ ขข้ อ ที่ 1) เป็ น
“มหาวิทยาลั ยควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลั กสู ตรความเป็นเลิ ศหรื อ
หลักสูตร Champion และควรกากับติดตามการมีงานทาของบัณฑิต จาแนกออกเป็น
ประเภทโดยคิดเป็นร้อยละ เช่น การมีงานทาของบัณฑิตทั้งหมด และการมีงานทา
ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนหลังส าเร็จการศึกษา เป็นต้น และรวมถึงนักศึกษาออก
ระหว่างการศึกษา”
ควรปรับแก้ไขรายละเอียดการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้กระชับ
ควรปรับคา และภาษา ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด
ปรับแก้ไขข้อความ กล่าวโดยสรุปแล้วจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานปัญหาที่พบและ
ความต้องการโดยรวมของหน่วยงานส่วนใหญ่ทั้ง 20 หน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้ดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อนาเสนอให้ที่ประชุม
ทราบในครั้งถัดไป
5.2 การนาเสนอการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น
6 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ ๒ การประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่ ว นที่ ๓
การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ ๖ การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาตามความเห็ น ของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ฝ่ายเลขานุการ จึงนาเสนอการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาข้อมูลการนาเสนอผล

๕

การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม รั บทราบ และมอบหมายฝ่ ายเลขานุ การดาเนินการจั ดท าข้ อ มู ล การน าเสนอ และน าเข้ า
ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560 ร่วมกัน
พิจารณาอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.1 ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 13/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 13/2560 ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

