
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 14/๒๕๕9 

วันศุกร์ท่ี 16 ธันวาคม 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 
  1.1 การจัดประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat)  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัด
โครงการประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 
26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพื่อทบทวนนโยบายและ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงขอเรียนเชิญ 



๒ 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรายงานผลการตรวจติดตามฯ 
ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2559  
  เลขานุการฯ น า เสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  14/2559                         
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9-12/2559 โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 (ร่าง) เล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  ประกอบด้วย 
  บทที่ 1 บทน า 
  บทที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  บทที่ 3 วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  บทที่ 4 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) บทที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้า 12 
โครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ แก้ไข “ส านักโรงเรียนสาธิต” เป็น “โรงเรียน
สาธิต” และตรวจสอบหน้าอื่นๆ ให้ถูกต้อง  
  2) ควรเพิ่มข้อมูลการมีงานท าของนิสิตนักศึกษา ในบทที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  3) กลยุทธ์ที่ 1 – กลยุทธ์ที่ 5 ควรมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะใช้ภาษาที่อ่านง่ายและเข้าใจ
จัดท าเป็นภาพรวมตอนท้าย  



๓ 

 

  4) แก้ไข “สรุปผลการประเมินด้านที่ 3 การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9” เป็น “สรุปผลการประเมินส่วนที่ 3    
การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕9” 
  5) ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ค าตอบ
ปลายเปิดที่ได้มากระจัดกระจาย ฉะนั้นปีต่อไปควรมีกรอบในการตอบข้อเสนอแนะ   
  6) หน้า 82 เพิ่มเลขหัวข้อเป็น 4.1 การประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหัวข้ออื่นๆ ตามล าดับ 
  7) หน้า 82 “ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี” 
แก้ไขเป็น “ผลการวิเคราะห์การด าเนินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สามารถแสดงได้ดังตาราง 24-28” 
  8) สรุปโดยรวมท้ายตารางทกุตาราง ไม่ควรระบุ “ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด” เนื่องจากแสดงผล
ในตางรางแล้ว  
  9) “นิสิต”หรือ “นักศึกษา” แก้ไขเป็น “นิสิตนักศึกษา” ตรวจทานทุกหน้าและควรใช้ให้
เหมือนกัน  
  10) แก้ไขตารางเปรียบเทียบรายคู่ เช่น “ตารางที่ 38 เปรียบเทียบรายคู่ ของค่าเฉลี่ยด้าน
การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “ตารางที่ 38 
การทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
นักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย” 
  11) แก้ไข ตารางที่ 59 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (จากปลายเปิด
ของแบบสอบถาม)  
  12) “อาจารย์” ควรใช้เป็น “คณาจารย์” 
  13) “ปีงบประมาณ 2559” แก้ไขเป็น “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” 
  14) ควรมีข้อมูลที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย น าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เช่น นิสิต
นักศึกษาที่จบเอกภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปสอบบรรจุได้คะแนนเกิน 60 
เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปทุกคน  
  15) ควรมีภาพกิจกรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย หรือที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย                   
ใส่ไว้ในส่วนท้ายของบทที่ 2 หรือ อยู่ใส่ในภาคผนวก 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมายคณะท างานด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ และ                      
นายสมเชาว์  เกษประทุม ทบทวนอีกครั้งเพื่อให้เป็นส านวนภาษาที่สอดคล้องกัน และใช้ค าที่ถูกต้อง  

 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 1/2560  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 1/2560  ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 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 


