
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 13/๒๕๕9 

วันศุกร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 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. นายชัยสิทธิ์   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. นางสาวกัลยธ์มน   ภัคเวทพสิษิฐ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางกมลทิพย์   เชื้องาม เจ้าหนา้ที่การประชมุ 

3. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหนา้ที่การประชมุ 

4. นางสาวสุนิสา   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 9-12/2559  
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่ 9-12/2559                         
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี ้



๒ 

 

  หน้าที่ 8 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มีข้อเสนอแนะ (16) แก้ไข
เป็น “ควรจัดห้องเรียนให้เป็น Flip classroom เริ่มต้นด้วยการน าปัญหาเข้าไปแทนการสอนจากต าราและให้
หาค าตอบโดยการแบ่งกลุ่มท าเป็น Problem based learning” 
  หน้าที่ 30 2) ปัญหาที่พบ (2) “ครุภัณฑ์ไม่พียงพอ เช่น ประตู RFID” แก้ไขเป็น “ครุภัณฑ์
ไม่พียงพอ เช่น ประตู Radio Frequency Identification (RFID)” 
  หน้าที่ 19 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มีข้อเสนอแนะ (2) “ควร
จัดหาทุนสนับสนุนให้นิสตินักศกึษที่ไมม่ีงบประมาณ” แก้ไขเป็น “ควรจัดหาทุนสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษที่ไม่มี
ทุน” และ (3) “ผลการประเมิน ควรมีข้อมูลที่เป็นผลสัมฤทธิ์ เช่น Pre-test post-test” แก้ไขเป็น “ผลการ
ประเมิน ควรมีข้อมูลที่เป็นผลสัมฤทธิ์ เช่น คะแนน Pre-test /post-test” 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9-12/2559 โดยมีการแก้ไข และมอบหมาย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ตรวจทานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อีกครั้ง ในการใช้ภาษาให้กระชับ
และเข้าใจง่าย  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 เล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  รายงานผลการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  5 ส่วน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีข้อเสนอแนะดังนี ้
  ด้านที่ ๑  การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนกลยทุธ์  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
   1) ควรใช้ภาษาที่อ่านง่ายและเข้าใจ และการออกแบบกราฟจะด าเนินการอย่างไร
ให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น  
   2) หน้าที่  3 แต่ละกลยุทธ์ ควรระบุจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด เช่น “การพัฒนา
หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ าว่าเป้าหมาย จ านวน 5 
ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ ” และตัวชี้วัดควรแยกเป็นแต่ละบรรทัดเรียงตามล าดับ  
   3) ควรมีข้อมลูเกี่ยวกับงานวิจยัของมหาวทิยาลยัที่ชดัเจน จ าแนกเป็นประเภทต่างๆ              
และแต่ละประเภทมีจ านวนเท่าไร      



๓ 

 

  ด้านที่ ๒  การประเมินประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใชจ้่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
   (1) ควรน าเสนอการใชจ้่ายงบประมาณในเชิงวเิคราะห์เปรียบเทียบ และมีการขยาย
ความและจัดท าเป็นกราฟแสดงผล เป็นข้อมูลที่กระชับและเข้าใจง่ายขึ้น 
   2) ควรตรวจสอบงบประมาณแต่ละตารางให้ตรงกัน และถูกต้อง เช่น ผลการจดัสรร
งบปะรมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย และผลการจัดสรรงบปะรมาณจ าแนกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ผลรวมงบประมาณทั้งหมดไม่ตรงกัน 
   3) หน้าที่ 9 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ควรเพิ่มตารางการเปรียบเทียบการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานและเปรียบเทียบแต่ละปี โดยเรียงตามล าดับมากไปน้อย  
   4) ควรมีการประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการหรือไม่ 
  ด้านที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง          
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
   1) ในการสอบถามผู้ปฏิบัติงาน ต้องให้ผู้ปฏิบัตงานเข้าใจชัดเจนว่า ระหว่างปัญหา
กับความเสี่ยงนั้นต่างกัน ปัญหาคือ เรื่องของปัจจุบัน และความเสี่ยง คือ เรื่องของอนาคต 
   2) ตารางการบรหิารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ควรมีผลการจัดการบริหารความเสี่ยงว่าได้ผลอย่างไรบ้าง และความเสี่ยง                     
ที่ด าเนินการจัดการนั้นยังคงเหลืออยู่หรือไม่  
   3) ควร เพิ่ มปัญหากา รด า เนินงาน ของหน่ว ยตรวจสอบภายใน แจ้ ง ให้                          
สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขพัฒนาต่อไป 
  ด้านที่ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   1) ตารางที่  11 เปรียบเทียบการรับรู้และความเห็นต่อการด า เนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในภาพรวมและรายด้าน นั้น ควรน าคะแนนโดยภาพรวมของ                
แต่ละคณะมาเปรียบเทียบ ไม่ควรจ าแนกเป็นรายด้าน 
   2) ในการเปรียบเทียบต่างๆ ควรตั้งค าถามว่า หากเปรียบเทียบแล้วได้ค าตอบ                     
ที่น่าสนใจหรือไม่  
   3) ค าถามปลายเปิดในระบบออนไลน์  ควรตรวจสอบความซ้ าซ้อนของค าตอบด้วย
ว่าซ้ ากันหรือไม่ 
  ด้านที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
   1) ควรจ าแนกเป็นหน่วยงาน และจัดท าเป็นภาพรวมในตอนท้าย 
   2) ในการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในส่วนที่ 5 มอบหมาย นายสมเชาว์          
เกษประทุม และ ดร.ดิเรก  พรสีมา เป็นผู้น าเสนอ  



๔ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมายคณะท างานด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคระกรรมการ
ติดตาม และตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 14/2559 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 14/2559  ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ                  
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


