
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3/๒๕๕9 

วันอังคารท่ี 22 มีนาคม 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 13.00 น. 
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2559  
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม  ครั้ งที่  2/2559                         
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยไม่มีการแก้ไข  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 



๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 3.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 รายงานผลการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม               
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยสภามหาวิทยาลัยมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 (1) มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังมิไดด้ าเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ  

 (2) ในปีถัดไปควรเพิ่มเติมให้นิสิตนักศึกษาจากทกุคณะประเมินมหาวิทยาลยั เพื่อให้ทราบถึง 
ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 (3) ตัวช้ีวัดด้านคุณภาพนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นประเด็นที่               
ท าให้คะแนนลดลง เนื่องจากนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่จะท าการค้นคว้าอิสระมากกว่าท าวิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยจึงควรให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าว และในอนาคตจะมีคณะที่มีการผลิตผลงานสร้างสรรค์
เกิดข้ึน คือวิทยาลัยการดนตรี จึงควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ด้านงานสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถจัดท าเป็นผลงานทาง
วิชาการ               ได้เช่นกัน 
  (4) ด้านการวิจัยในปีที่ผ่านมาได้รับผลการประเมินในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ จึงควร 
มีการติดตามการด าเนินการของมหาวิทยาลัยว่าได้แก้ปัญหาตรงตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ให้ไว้หรือไม่ เช่น งานวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การพัฒนานักวิจัย เป็นต้น    
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้พิจารณาข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี ้
   1. ประเด็นข้อที่  (1) และ (3) เป็น เรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะท าหน้าที่ในการติดตามผล  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ คือ ข้อที่ (2) และ (4)  
   2. ประเด็นข้อที่  (2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ ได้น าข้อมูลแบบสอบถามของปี พ.ศ. 2554 ไปปรับ และจัดท าเป็น                  
(ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ที่ประชุมได้พิจารณา และมีข้อเสนอแนะดังนี้    
   1) ผู้ตอบแบบสอบถามควรเป็นนิสิตนักศึกษาช้ันปทีี่ 3 ข้ึนไป   
   2) ควรออกแบบการสุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ว่าจะใช้จ านวนเท่าไร สุ่มแบบใด                 
โดยอาจแบ่งเป็นคณะและช้ันปี  
   3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ให้เพิ่มในส่วน 4 การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



๓ 

 

   3. ประเด็นข้อที่  (4) ด้านการวิจัย ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่  2                        
ของมหาวิทยาลัย   การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์      
มีทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด เป็นกลยุทธ์ที่มีตัวช้ีวัดไม่ผ่านมากที่สุด ในการแก้ไขควรเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารทีจ่ะต้อง
ด าเนินการแก้ไข สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ         
ว่าประเด็นปัญหาตัวช้ีวัดที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานนั้น  มหาวิทยาลัยหรือสถาบนัวิจัยได้แก้ไขอย่างไร มีอุปสรรค
หรือไม่ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะท าหน้าที่ติดตามผลและรวบรวมข้อมูล  

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมาย ดร.ดิเรก  พรสีมา ช่วยพิจารณาแก้ไขแบบสอบถาม และมอบหมาย
ฝ่ายเลขานุการด าเนินการออกแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อการด าเนินงาน                      
ของมหาวิทยาลัยและน าเข้าที่ประชุมในคราวต่อไป   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 5.1 (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้พิจารณา (ร่าง) แนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. ๒๕๕9 ร่วมกัน และมีข้อเสนอแนะดังนี้    
  ส่วนที่ ๑  การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ตามแผนกลยทุธ์  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖2  
   1) การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖3 แก้ไขเป็น การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖2 
   2) ข้อที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แก้ไขเป็น การเปรยีบเทยีบ 
3 ปี   
  ส่วนที่ ๒  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  
   1) การเก็บข้อมูลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ เพราะต้องการทราบถึงผลการด าเนินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่  
  ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 



๔ 

 

   1) เพิ่ม 4.2 การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา และแบบสอบถามการประเมินผลการรับรู้และ
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา 
  ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
   1) รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ควรสรุปผลรายงานแยกแต่ละหน่วยงาน  

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 4/2559 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 4/2559  ในวันศุกร์ที่ 29  เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  ช้ัน ๑๔ 
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 

 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


