
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/2560 

วันพุธท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา 13.30 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. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7 นายวิชชา   สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 
เมษายน พ.ศ. ๒๕60 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   



๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1 ตารางก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.2560 

สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลยั/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ          
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ /
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญอื่น ๆ  จึงได้ก าหนด
ตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.2560 
  

ที่ วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน//ศูนย์ เวลา 

 ๑. วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้อู่ทองทวารวด ี 
จ.สุพรรณบุรี 

๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๒. วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจดัการ 
สถาบันวิจัยและพฒันา  
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๓. วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
โครงการโรงแรมบา้นสมเด็จฯ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๔. วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
วิทยาลยัการดนตรี 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๕. วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักวิเทศสัมพันธฯ์ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๖. วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ บัณฑิตวิทยาลยั 
ส านักกิจการนิสิตฯ 
ส านักงานอธิการบด ี
หน่วยตรวจสอบภายใน 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

๗. วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักวิทยบริการฯ  
ส านักงานสภามหาวิทยาลยั 
ส านักศิลปะและวฒันธรรม 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ 
๑๑.๑๕ – ๑๒.๓๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 

มติท่ีประชุม รับทราบ ตารางก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.2560 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ  มีอ านาจและหน้าที่                          
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา
และการวิจัย 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ  
ครั้งที่ 2/2559 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถือเป็นการด าเนินงานปีแรกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม
เพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

 

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕60 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕
60 ได้พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความ
คิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) ควรเพิ่มรายละเอียดข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลจากการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การประเมินผลเกิดความชัดเจนและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

(2) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดการเปรียบเทียบความก้าวหน้าจากปีที่ ผ่านมา โดยเก็บข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามเดียวกัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เหตุผลหรือสาเหตุของปัญหา เพื่อให้มหาวิทยาลัย
สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยระบุค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงทัศนคติได้กว้างข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษา 

(3) ควรออกแบบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม ไม่ให้มีความเฉพาะเจาะจง 
มากเกินไป เพราะอาจท าให้ทราบตัวบุคคล ท าให้อาจารย์บางส่วนเลี่ยงการตอบแบบสอบถาม 



๔ 

 

(4) ควรมีการเก็บข้อมูลการเรียนการสอนเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี โดยให้อาจารย์
ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ประเมินตนเอง และน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป โดยการ
ประเมินควรด าเนินการพร้อมกันและน าข้อมูลที่มีอยู่แล้วเสนอให้คณะกรรมการทราบ จะท าให้ได้รับข้อมูล
อย่างครบถ้วนในภาพรวม โดยที่อาจารย์ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน 

(5) ควรก าหนดระยะเวลาการติดตามประเมินผลให้แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน หลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณา
ข้อสังเกตและความคิดเห็นของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อสรุปดังน้ี 

1) เพิ่มส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

2) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดการเปรียบเทียบความก้าวหน้าจากปีที่ผ่านมา โดยเก็บ
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเดียวกัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เหตุผลหรือสาเหตุของปัญหา  เพื่อให้
มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยระบุค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงทัศนคติได้
กว้างข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษา  

3) เน้นให้ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าใจว่า การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่การจับผิด แต่กรรมการติดตามฯ ต้องการที่จะรับทราบ
ประเด็นต่างๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

4) หลักการและเหตุผล ย่อหน้าแรก ควรตัดประโยค “และหมวด ๒ มาตรา ๓๙ 
การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

5) การติดตามประเมินผลควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561      

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ 
และมอบหมายคณะด าเนินงานจัดท าร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบ น าเข้าที่ประชุมครั้งที่ 3/2560  ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม                    
พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 3/2560  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 3/2560  ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ                  
ช้ัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 



๕ 

 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 

 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


