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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คร้ังที่ 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   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร  
2. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร  

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
2. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
5. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
6. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
7. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
  เลขานุการแจ้งท่ีประชุมว่า ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการ              
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 จึงขอให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่ง ท าหน้าท่ีประธาน
การประชุม กรรมการเลือก ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง เป็นประธานการประชุม 

ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม       
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

สรุปเร่ือง 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 
6 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ส่วนท่ี 2 การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนท่ี 3                 
การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ส่วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนท่ี 6 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย             
ฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดท า (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

  1) หน้า 66 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้ 

- เพิ่มข้อท่ี 1. ควรทบทวนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยยึดบทบาท    
ตามภารกิจตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และการด าเนินงานตามแนว                
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10  
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- เพิ่มข้อท่ี 2. ควรทบทวนความเข้าใจเรื่องคุณภาพการศึกษา คุณภาพของบัณฑิต                   
ท่ีเน้น Competency Base และExperience Base เพิ่มขึ้นจาก Contents Base ท่ีเน้นอยู่ในปัจจุบัน 

2) ในรอบการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยปีต่อไปควรรวบรวมการตอบแบบสอบถามของอาจารย์ให้ได้จ านวนมากและ              
ช่วยกระตุ้นอาจารย์ให้แสดงความคิดเห็นให้ได้มากท่ีสุด  

3) ควรตรวจทานความถูกต้อง สระ วรรณยุกต์ และควรปรับค า และภาษาให้เป็นแบบเดียวกัน
ท้ังหมด  

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและตรวจทาน                       
ความถูกต้องอีกครั้ง และด าเนินการจัดพิมพ์เล่มต่อไป  

5.2 การน าเสนอการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
         
สรุปเร่ือง 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 
6 ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนท่ี ๒ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนท่ี ๓                       
การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนท่ี ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี ๕ การตรวจเย่ียมหน่วยงาน และส่วนท่ี ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงจัดท า
ข้อมูลการน าเสนอการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Power Point) เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยพิจารณา  

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) การน าเสนอในหน้าท่ี 2 การแนะน ารายช่ือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ควรเรียงล าดับตามความเหมาะสม 
  2) สรุปผลการประเมินส่วนท่ี 1 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2560 ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562                      
(ฉบับปรับปรุง) ควรจัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้เป็นแผนภูมิวงกลม เพื่อความเข้าใจง่ายข้ึน 
  2) “เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดท่ีควรน ามาวิเคราะห์ คือ ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมิน
ต่ ากว่าเป้าหมาย” แก้ไขเป็น “โอกาสในการปรับปรุงการพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดท่ีควรน ามาวิเคราะห์ คือ 
ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย” 
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  3) ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแต่ละกลยุทธ์ ท่ีเป็นความเรียง ควรจัดท าเป็นตาราง
แสดงผล ตัวชี้วัด เป้าหมาย และการด าเนินงาน 
  4) ควรปรับแก้ไขข้อมูลการน าเสนอให้ตรงกับเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีแก้ไขสมบูรณ์แล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการจัดท าข้อมูลตามข้อเสนอ และเตรียม                     
น ารายงานผลการด าเนินงานในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
และในการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง  

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
คร้ังที่ 13/2560  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งท่ี 1/2561 ในวันศุกร์ท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ              
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


