
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 

วันศุกร์ท่ี 15 มกราคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย ประธานกรรมการ 
2. นายสมเชาว์   เกษประทุม กรรมการ 
3. นายชัยสิทธ์ิ   ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
4. ดร.ดิเรก   พรสีมา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์   อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. อาจารย์อภิญญา   หนูม ี ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

1. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางกมลทิพย์   เช้ืองาม เจ้าหน้าที่การประชุม 

3. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 

4. นางสาวณัฐกาญ   รีรานนท์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  14/2558                         
เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕8 โดยมีการแก้ไข ดังนี ้



๒ 

 

  หน้า 5 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน                  
ข้อที่ 3 “ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ” แก้ไขเป็น “ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ”  
  หน้า 6 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ข้อ 6.2 “ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม                   
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559” แก้ไขเป็น 
“ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันพฤหัสบดีที่                    
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559”  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2558 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 การจัดท าเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้พิจารณาการจัดท าเล่มรายงาน               
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมกัน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  หน้าปกและปกหลัง  ควร เป็นสี เดียวกันกับ เล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ                          
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 
  ค าน า ในส่วนค าน าควรลงเวลาในส่วนท้ายเป็นเดือน มกราคม 2559  
  บทท่ี 1 บทน า  
   1) วัตถุประสงค์ เพิ่ม ข้อ 9 เพื่อเสนอความเห็นรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
  บทท่ี 2 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   1) ทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ อีกครั้ง 
โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าจะใช้เป็น โครงสร้างการบังคับบัญชา หรือโครงสร้างหน่วยงาน 
   2) ควรตัด (ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต 
และประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ออก 
  บทท่ี 3 วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
   1) ควรใช้ค าให้ถูกต้องและเป็นรูปแบบเดียวกัน อาทิ  ในปี 2558 ควรใช้เป็น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  



๓ 

 

   2) ล าดับข้อย่อยไม่ควรเกิน 3 ตัว อาทิ 1.2.1.1 แก้ไขเป็น 1.2.1 ล าดับหัวข้อย่อย
ถัดไปใช้ ( - ) หน้าข้อความ 
  บทท่ี 4 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
   1) การประเมินส่วนที่ 1 แก้ไขเป็น ผลการประเมินส่วนที่ 1  
   2) “ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา” แก้ไขเป็น “ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ”   
   3) ควรใช้ค าที่ ถูกต้องและใช้ให้ เป็นรูปแบบเดียวกัน อาทิ ค าว่า อาจารย์ กับ 
คณาจารย์ ควรใช้ค าที่เหมือนกันเป็นค าว่า คณาจารย์ และค าว่า นิสิต กับ นักศึกษา ควรใช้เป็น นิสิตนักศึกษา  
   4) ตรวจสอบช่ือหน่วยงาน และแก้ไขช่ือหน่วยงานให้ถูกต้อง อาทิ “กองส านักสภา
มหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “ส านักงานสภามหาวิทยาลัย”, “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” แก้ไขเป็น                         
“หน่วยตรวจสอบภายใน” และ “หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอูทองทวารวดี” 
แก้ไขเป็น “ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี” 
   5) เพิ่มความเห็นของคณะกรรมการในด้านแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่า ควรมี
คณะท างานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกช่วยก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  
   6) ค าว่า “มหาวิทยาลัยฯ” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัย” และควรใช้ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้งเล่ม  
   7) ส่วนที่ 4 ในส่วนท้ายควรเพิ่มความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                
และประเมินผลงานฯ  
   8) ส่วนที่  5 ด้านวิชาการ ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                          
และประเมินผลงานฯ ข้อที่ 3 ควรปรับภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยทั้งหมด  
  ภาคผนวก   
   1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ควรมีการลงนามของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา  
   2) ตรวจสอบที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                          
และประเมินผลงานฯ ให้ถูกต้อง 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 2/2559 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 2/2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
ช้ัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
เข้ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558               
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เวลา 13.30 น.  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


