
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 4/๒๕๕9 

วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 10.00 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 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

 

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 10.00 น. 
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2559  
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม  ครั้ งที่  3/2559                         
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไข  
  หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง ข้อที่ 3.1 แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “รับทราบ และ
มอบหมาย ดร.ดิเรก  พรสีมา ช่วยพิจารณาแก้ไขแบบสอบถาม และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการ



๒ 

 

ออกแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและน าเข้าที่ประชุม
ในคราวต่อไป” 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 3.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากแนวทาง                 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้รับทราบ                  
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ว่าจะด าเนินการอย่างไรนั้น 
เห็นว่าการน าเสนอรายงานผลการติดตามฯ ในเดือนเมษายนนั้นล่าช้าเกินไป การน าเสนอรายงานผล                    
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยควรน าเสนอไม่เกินเดือนมีนาคม ดังนั้น                 
เล่มรายงานฯ จึงควรจัดท า ให้แล้วเสร็จเร็วข้ึน และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้เร็วข้ึน    

มติท่ีประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 5.1 วิธีการสุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้พิจารณา วิธีการสุ่มตัวอย่างนิสิต
นักศึกษาร่วมกัน และมีข้อเสนอแนะดังนี้    

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า การค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ควรเป็นนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ข้ึนไป และสุ่มทุกสาขาวิชา มอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการ
ปรับแก้โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบที่ 2 และค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใหม่ และควรสุ่มเป็นสาขาวิชา                    
โดยช้ีแจงในระบบด้วยว่า แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร มีความส าคัญอย่างไร เพื่อให้นิสิตนักศึกษา
เห็นถึงความส าคัญในการตอบแบบสอบถามมากข้ึน ให้ใช้ข้อมูลที่ตรงที่สุดเท่าที่ท าได้ ส่วนระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูลควรเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ คือ ประมาณกลางเดือนกันยายนควรเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จ    

  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วิธีการจัดท าแบบสอบถามระบบออนไลน์
นั้นสามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือระบบสารสนเทศอยู่แล้ว และบุคลากรทุกฝ่าย                    
ก็เคยท างานผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาด้วย โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่อยู่ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 
จะมีความช านาญและเข้าใจวิธีการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ จึงเห็นว่าการประเมินโดยการตอบ
แบบสอบถามนั้นสามารถท าในรูปแบบออนไลน์ได้ทั้งหมด    

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

 



๓ 

 

 

 5.2 ตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ท่ี วัน/เดือน/ปี คณะ/ส านัก/สถาบัน/วิทยาลัย เวลา หมายเหต ุ
๑. วันศุกร์ที่ 8

กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้อู่ทองทวารวดี 
จ.สพุรรณบุร ี

๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐  

๒. วันอังคารที่ 6
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาการจัดการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา              
ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

 

๓. วันศุกร์ที่ 9
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

คณะครุศาสตร ์
ส านักศิลปะและวัฒนะธรรม 
ส านักประชาสมัพันธ์  

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

 

๔. วันศุกร์ที่ 16
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ส านักคอมพิวเตอร ์
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

 

๕. วันศุกร์ที่ 23
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
วิทยาลัยการดนตร ี
ส านักโรงเรียนสาธิต 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

 

๖. วันอังคารที่ 27
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานอธิการบด ี
ส านักกจิการนสิิตนักศึกษา 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ 
๑๑.15 – ๑๒.๓๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 

 

7. วันพุธที่ 28
กันยายน 

พ.ศ. 2559 

ส านักวิทยบริการฯ  
โครงการโรงแรมบ้านสมเดจ็ฯ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
หน่วยตรวจสอบภายใน 

๐๙.๓๐ - 11.๐๐ 
11.15 – 12.30 
๑๓.๑๕ –14.45 
15.00 – 16.30 

 

 

หมายเหต ุ
 ๑) คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม จ านวน ๘ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน เลขานุการ            
๑ คน ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ๖ คน 
 ๒) หน่วยงานระดับคณะ ตรวจเยี่ยมช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ส านักงานคณะ
หน่วยงานระดับส านัก/ศูนย์/สถาบัน ตรวจเยี่ยมช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐ น ณ ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
 ๓) รับประทานอาหารกลางวันที่คณะทั้ง 4 คณะ/ส านักงานอธิการบดี 
 ๔) หน่วยงานที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  - คณะทั้ง 6 คณะ/วิทยาลัย ได้แก่ คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะ และประธานสาขาวิชา                
รวมทั้งสิ้น คณะละ ๑๕ คน 
  - ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
หน่วยงานละ ๕ คน 



๔ 

 

 ๕) เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟัง และพูดคุยเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                
การบริหารงานและด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตารางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 5/2559 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2559 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษา                 
นอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 6.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา  
  สถิตกิารวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามที่ใช้ในการสอบถามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จะมีการวิเคราะห์ โดยที่มีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวข้ึนไป และในการตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยฯ 
ควรเตรียมข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ค่อนข้างละเอียดมากขึ้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


