
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1/2560 

วันอังคารท่ี 11 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

1. ศ.ดร.พจน์   สะเพียรชัย ประธานกรรมการ 
2. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา   อนุวงศ์ กรรมการ 
3. ดร.พลสัณห์    โพธ์ิศรีทอง กรรมการ 
4. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
6. ผศ.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพญ็พร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
1. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 

3. นางสาวสุนิสา   รีรานนท์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิชชา   สุขรัตน์  
2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   



๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1 ค าสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเดจ็
เจ้าพระยา ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 และได้ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว สภามหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 
4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่              
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าท่ีการประชุม             
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อท าหน้าที่                
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1010/2560 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่การประชุม ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 
มีนาคม พ.ศ.2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 กิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                    
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าตารางกิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

 

 



๓ 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
เมษายน 2560 1. ก าหนดแนวคิด กรอบการประเมินและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน  
เมษายน 2560 2. พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย

งบประมาณ (ส่วนที่ 2) 
 

มีนาคม - เมษายน 2560 3.พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (ส่วนที่ 4) 

 

มีนาคม - เมษายน 2560 4. จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

 

พฤษภาคม 2560 5. เสนอเอกสารแนวทางต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และผู้เก่ียวข้องทราบ 

 

สิงหาคม – กันยายน 2560 6.การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
กรกฎาคม – ตุลาคม 2560 7. เก็บข้อมูลการประเมิน ส่วนที่ 1 - 2  
สิงหาคม – ตุลาคม 2560 8. เก็บข้อมูลการประเมิน ส่วนที่ 3 - 4  
พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2560 

9. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด  

ตุลาคม – ธันวาคม 2560 10. เขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2560 

 

พฤศจิกายน – ธันวาคม  
2560 

11. จัดท ารูปเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
(จัดพิมพ์และส่งโรงพิมพ์) 

 

มกราคม 2561 12. น าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเ มินผลงานฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตารางกิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
งานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 5.2 (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
สรุปเรื่อง 

ฝ่ายเลขานุการฯได้จัดท า (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  
  ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 



๔ 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และ                        
มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) ควรมีการติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ มี ให้ในเรื่องการบริหารงาน                     
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ได้มีการด าเนินการพัฒนา
อย่างไร  

2) ควรใช้แผนยุทธศาสตร์ในการก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจมาตรา 7 และมาตรา 8 และควรเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 

3) ควรจัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย               
ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจง่าย  

4) ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรเปลี่ยนช่ือแบบสอบถาม ที่แสดงให้เห็นว่าก าลังสอบถามใคร 

5) ควรตรวจสอบผลการวิเคราะห์การด าเนินการจัดท าโครงการ ว่าด าเนินการบรรลุตาม
เป้าประสงค์หรือไม่ และจะท าอย่างไรที่สามารถรู้ว่าได้ด าเนินการไปแล้ว  

7) ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕60  

ท่ี วัน/เดือน/ปี คณะ/ส านัก/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ เวลา 
 ๑. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้อู่ทองทวารวด ี 

จ.สุพรรณบุรี 
๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๒. วันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจดัการ 
สถาบันวิจัยและพฒันา 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๓. วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ 
ส านักประชาสัมพันธ ์
โครงการโรงแรมบา้นสมเด็จ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

4. วันที่ 20 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
วิทยาลยัการดนตรี 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัฯ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

5. วันที่ 27 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละเครือขา่ยอาเซียน 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๖. วันที่ 4 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลยั 
ส านักงานอธิการบด ี
ส านักกิจการนิสิตและนักศึกษา 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 

7. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลยั 
ส านักศิลปะและวฒันธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

๐๙.๓๐ - ๑1.๐๐ 
11.15 – 12.30 
๑๓.๑๕ – ๑4.45 
15.00 – 16.30 

 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะท างานด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 2/2560  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 2/2560  ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน ๑๔ 
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


