
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.00 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. นางสาวสุนิสา   รีรานนท์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 
เริ่มประชุม เวลา 11.00 น. 
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ประธานกล่าวขอบคุณคณะด าเนินงาน 
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และฝ่ายเลขานุการ ที่ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าเร็จได้ด้วยดี  

มติท่ีประชุม รับทราบ  



๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2559  
  เลขานุการฯ น า เสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม  ครั้ งที่  1/2559                         
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 โดยไม่มีการแก้ไข  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  รายงานผลการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม               
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  โดยรายงานผล จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ 
  ด้านที่ ๑  การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนกลยุทธ์  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
  ด้านที่ ๒  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ด้านที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง          
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ด้านที่ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  ด้านที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ เป็นผู้น าเสนอรายงานผล
การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

 

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 2/2559 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 3/2559  ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 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 


