
๑ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คร้ังที่ 2/2561 
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. 
5. 

รศ.ภญ.ดร.กัญญดา  
ผศ.ดร.สรายุทธ์    

อนุวงศ์ 
เศรษฐขจร 

กรรมการ 
กรรมการ 

6. ผศ.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 
เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 
   
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 



๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
 3.1 การด าเนินการจัดท าเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ให้สอดคล้องกับรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2561  
 

สรุปเร่ือง 

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งท่ีประชุมว่า จากรายงานการประชุม หน้าท่ี 6 ข้อ 1 “ในส่วนท่ี ๑  
เรื่อง การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) เห็นสมควรให้เพิ่มเติมการด าเนินงาน 
ตามพระราโชบายของรัชกาลท่ี ๑๐ ในเรื่องของการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาชุมชน และการพัฒนา
ท้องถิ่น” นั้น ในเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีปรากฎ 
ในส่วนนี้ จึงเห็นสมควรให้เพิ่มเติมเป็นข้อ 4  

มติที่ประชุม รับทราบ การด าเนินการจัดท าเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561   
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง เพื่อพิจารณา 
 5.1 (ร่าง) แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

สรุปเร่ือง 
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ท่ีผ่านมาแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผน 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนท่ี ๒  
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนท่ี ๓                       
การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนท่ี ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนท่ี ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
การด าเนินงานฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561  
ในวันศุกร์ท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 



๓ 

 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  ๑) ในส่วนท่ี 5 เรื่อง การตรวจเย่ียมหน่วยงาน เห็นสมควรให้ปรับแก้ ดังนี้  
   1.1) ให้เปล่ียนค าว่า “หลักสูตรความเป็นเลิศ (หลักสูตร Champion)” เป็น 
“หลักสูตรโดดเด่น” 
   1.2) ในเล่ม (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย หน้าท่ี 3 ส่วนท่ี 5 การตรวจเย่ียมหน่วยงาน ข้อ 3. จาก “ตรวจเย่ียมหน่วยงานให้บริการและ
ส่งเสริมวิชาการ ได้แก่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านัก
คอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย โครงการ
โรงแรมฯ” เป็น “ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและส่งเสริมวิชาการ ได้แก่ ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการ
นักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน ส่วนงานบริหารเงินรายได้”  
  2) ในส่วนท่ี 4 เรื่อง การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบั ติ 
ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในส่วนของข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีปรากฎในหน้า 
48 เห็นสมควรให้น าไปไว้ในหน้า 59  
  4) ในหน้า 62 แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เห็นสมควรให้แก้ไขดังนี้  
   4.1) ข้อ 1. จาก “หน่วยงานมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑   อะไรบ้าง” เป็น “หลักสูตร / หน่วยงานมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑   อะไรบ้าง”  
   4.2) ข้อ 2. จาก “หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง” เป็น 
“หลักสูตร / หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง” 
   4.3) ข้อ 3. จาก “หน่วยงานมีข้อเสนอแนะเพื่ อขอรับการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร อะไรบ้าง” เป็น “หลักสูตร / หน่วยงานมีข้อเสนอแนะเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร อะไรบ้าง”  
  5) ในภาคผนวก เห็นสมควรให้เพิ่มเติมเรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ต่อการน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 12/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60) และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560 
   

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ    
 ไม่มี 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 

 

 

      นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ  ผู้จดรายงานการประชุม 
      นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ      บางเขียว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


