
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3/2560 

วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ดร.พลสัณห์    โพธ์ิศรีทอง กรรมการ 
2. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา   อนุวงศ์ กรรมการ 
3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5. ผศ.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
6. อาจารย์ ดร.เพญ็พร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. 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 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.พจน์   สะเพียรชัย ลาการประชุม 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
  เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ศ.ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการ ขอลาการประชุม                 
จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่ง ท าหน้าที่ประธานการประชุม กรรมการเสนอ ดร.พลสัณห์  โพธ์ิศรี
ทอง เป็นประธานการประชุม 

ดร.พลสัณห์  โพธ์ิศรีทอง ประธานการประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี ้
  หน้าที่ 1 “ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุม รับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 1/2560 โดยไม่มีการแก้ไข” 
  หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ ข้อ 4.1 เพิ่มตารางก าหนดการตรวจเยี่ยม
หน่วยงาน  

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 

 
หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณา

ข้อสังเกตและความคิดเห็นของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อสรุปดังนี้ 



๓ 

 

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 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1 เล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยปรับแก้บางส่วน                   
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕60 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕60 และข้อแนะน าของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จัดพิมพ์จ านวน 150 เล่ม 
เพื่อให้คณะกรรมการฯ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
น าส่งให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการรับการตรวจติดตาม 

มติท่ีประชุม รับทราบ เล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560  

สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย



๔ 

 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗                   
มาตรา ๕๐ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ                   
ของอธิการบดี ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีและ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ดังกล่าว พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี  
ดังตอ่ไปนี้   
 1) บทที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2) บทที่ 4 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  ส่วนที่ 1 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผน               
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) 
  ส่วนที่  ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
  ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร                
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
  ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
  ส่วนที่  6 การด า เนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกัน
พิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
  ในบทที่ 2    
  (1) ข้อมูลต่างๆ ควรระบุวันที่ และแหล่งที่มาของข้อมูล  
  (2) ในส่วนของข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ควรเพิ่มตารางการเปรียบเทียบในแต่ละปี 
 ในบทที่ 4 ส่วนที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 ควรแบ่งงานวิจัยออกเป็นประเภทตามที่คณะกรรมการ
เสนอ  
 ในบทที่ 4 ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีตารางภาพรวมการใช้งบประมาณทัง้หมด
ของมหาวิทยาลัย โดยแยกตามไตรมาส  
 ในบทที่ 4 ส่วนที่ 4 “ส่วนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย” แก้ไข “ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารของ
มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย” และในท้ายของแบบสอบถามที่เปน็  
ค าถามปลายเปิดควรปรับภาษาให้เหมาะสมและเข้าใจง่าย  

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  

 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งท่ี 4/2560  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 4/2560 และตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


