๑

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครั้งที่ 13/2560
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.พลสัณห์
โพธิ์ศรีทอง
กรรมการ
2. ผศ.พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
3. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา
อนุวงศ์
กรรมการ
4. ผศ.พิษณุ
บางเขียว
เลขานุการ
5. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. ผศ.สายัณ
พุทธลา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.สรายุทธ์
2. ดร.จานงค์

เศรษฐขจร
ตรีนุมิตร

เจ้าหน้าที่การประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นางสาวนิศาชล
3. นายวิชชา
4. นางสาวกฤตยา
5. นางสาววรรณฤดี
6. นางสาวภรทิพย์
7. นางสาวภรณ์ทิพย์

สิงห์ชัย
ฉัตรทอง
สุขรัตน์
สุวรรณไตรย์
แสงมาศ
พลอาชีพ
สกุลชูชาติ

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

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 ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่ า ง) รายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น
6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 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 ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิท ยาลัยและการปฏิ บัติ ตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
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) หน้ า 66 ความเห็ น ของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
- เพิ่มข้อที่ 1. ควรทบทวนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยยึดบทบาท
ตามภารกิจตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และการดาเนินงานตามแนว
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

๓

- เพิ่ มข้ อที่ 2. ควรทบทวนความเข้ าใจเรื่ องคุ ณภาพการศึ กษา คุ ณภาพของบั ณ ฑิ ต
ที่เน้น Competency Base และExperience Base เพิ่มขึ้นจาก Contents Base ที่เน้นอยู่ในปัจจุบัน
2) ในรอบการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ปี ต่ อ ไปควรรวบรวมการตอบแบบสอบถามของอาจารย์ ให้ได้ จ านวนมากและ
ช่วยกระตุ้นอาจารย์ให้แสดงความคิดเห็นให้ได้มากที่สุด
3) ควรตรวจทานความถูกต้อง สระ วรรณยุกต์ และควรปรับคา และภาษาให้เป็นแบบเดียวกัน
ทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา และให้ ด าเนิ นการปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการและตรวจทาน
ความถูกต้องอีกครั้ง และดาเนินการจัดพิมพ์เล่มต่อไป
5.2 การน าเสนอการรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
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 ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ ๖ การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงจัดทา
ข้ อมู ลการน าเสนอการรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Power Point) เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การนาเสนอในหน้าที่ 2 การแนะนารายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย ควรเรียงลาดับตามความเหมาะสม
2) สรุ ป ผลการประเมิ น ส่ ว นที่ 1 การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2560 ตามแผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ. 2558 – 2562
(ฉบับปรับปรุง) ควรจัดทาข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดให้เป็นแผนภูมิวงกลม เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น
2) “เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ควรนามาวิเคราะห์ คือ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
ต่ากว่าเป้าหมาย” แก้ไขเป็น “โอกาสในการปรับปรุงการพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ควรนามาวิเคราะห์ คือ
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ากว่าเป้าหมาย”

๔

3) ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ในแต่ ละกลยุทธ์ ที่เ ป็นความเรียง ควรจัดทาเป็นตาราง
แสดงผล ตัวชี้วัด เป้าหมาย และการดาเนินงาน
4) ควรปรั บ แก้ ไขข้ อมู ล การนาเสนอให้ต รงกับ เล่ มรายงานการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายฝ่ ายเลขานุการด าเนิ นการจั ดท าข้ อมู ลตามข้ อเสนอ และเตรี ยม
นารายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560
และในการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.1 ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 13/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

