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 4.1 การเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง  

 เนื่องด้วยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะ
ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  

 ฝ่ายเลขานุการได้เตรียมการด าเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 
  1) อาจารย์ ดร. ปวิช  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ
จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ และก าหนดสิทธ์ิในการเข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย                 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบสิทธ์ิของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2) ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าระเบียบวาระการประชุมขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ 
เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน 
๒๕๕๙ โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กรุณาประชาสัมพันธ์ก ากับดูแลให้ผู้บริหาร
หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนิสิตนักศึกษา ในสังกัดด าเนินการตอบแบบสอบถามฯ ตั้งแต่บัดนี้                  
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
  3) ความคืบหน้าการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

 

แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงาน 
แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภาวิชาการ   
 ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร

มหาวิทยาลัย   
 กรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ 
 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ   

ฝ่ายเลขานุการได้ด า เนินการแจก
แบบสอบถามให้คณะกรรมการฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วและได้รับกลับมาบางส่วน 
ก าลังอยู่ระหว่างการติดตามเพื่อให้ครบ
ตามจ านวน หลังจากนั้นฝ่ายเลขานุการ
จะน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนไปกรอก
ในระบบอีกครั้งหนึ่ง 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 



แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงาน 
 รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี  
 คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/

สถาบัน  
 คณาจารย์  
 หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่  

ฝ่ายเลขานุการจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมเพื่อน าเสนอที่ประชุม กอม . 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้กรุณาประชาสัมพันธ์ 
ก ากับ ดูแล ให้ผู้บริหารหน่วยงาน 
คณาจารย์  บุคลากร รวมถึงนิ สิ ต
นักศึกษา ในสังกัด ด าเนินการตอบ
แบบสอบถามฯ 

 ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา ฝ่ายเลขานุการขอความอนุเคราะห์ให้
ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตและ
นักศึกษาได้กรุณาประชาสัมพันธ์ก ากับ 
ดูแล ให้ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา
ด าเนินการตอบแบบสอบถาม 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ก า ร
ประเมินผลการรับรู้และ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ก า ร
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั    
ร า ช ภั ฏ บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เ จ้ า พ ร ะ ย า ข อ ง นิ สิ ต
นักศึกษา  
 

นิสิตนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยจะต้องเป็นนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๒ 
ข้ึนไป ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาต้อง
ศึกษามาไม่ต่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษา 
แล ะ มี จ า น ว น เ ป็ น อั ต ร าส่ ว น ที่
เ ห ม า ะ ส ม  จ า แ น ก ต า ม ร ะ ดั บ
การศึกษา ช้ันปี คณะและสาขาวิชา  

ฝ่ายเลขานุการขอความอนุเคราะห์ให้
คณะก ากับ ดูแล ให้แจ้งไปยังสาขาวิชา
เพื่อให้นิสิต ช้ันปีที่ ๒ ข้ึนไป ด าเนินการ
ท าแบบสอบถามออนไลน์ และได้แนบ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างของนิสิตแยกตาม
สาขา วิ ชา เ พื่ อ ให้ ส าข า วิช าน า ไป
ด าเนินการ 

แบบสอบถามการปฏิบัติ
ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย  
 การประเมินผลการ

ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง
อธิการบดี  
รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภาวิชาการ  
 กร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร

มหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ  
 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  

ฝ่ายเลขานุการได้ด า เนินการแจก
แบบสอบถามให้คณะกรรมการฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วและได้รับกลับมาบางส่วน 
ก าลังอยู่ระหว่างการติดตามเพื่อให้ครบ
ตามจ านวน หลังจากนั้นฝ่ายเลขานุการ
จะน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนไปกรอก
ในระบบอีกครั้งหนึ่ง 

 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.)  

ฝ่ายเลขานุการจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมเพื่อน าเสนอที่ประชุม กอม . 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้กรุณาประชาสัมพันธ์ 
ก ากับ ดูแล ให้ ผู้บริหารหน่วยงาน 
คณาจารย์  บุคลากร รวมถึงนิ สิ ต
นักศึกษา ในสังกัด ด าเนินการตอบ



แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงาน 
แบบสอบถามฯ 

 ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา  ฝ่ายเลขานุการขอความอนุเคราะห์ให้
ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตและ
นักศึกษาได้กรุณาประชาสัมพันธ์ก ากับ 
ดูแล ให้ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา
ด าเนินการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามการปฏิบัติ
ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย  
 การประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณบด ี
ผู้ อ านวยการส านัก /
ศูนย์/สถาบัน 

 ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า  
 คณาจารย์  
 หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 

ฝ่ายเลขานุการจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมเพื่อน าเสนอที่ประชุม กอม . 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้กรุณาประชาสัมพันธ์ 
ก ากับ ดูแล ให้ ผู้บริหารหน่วยงาน 
คณาจารย์  บุคลากร รวมถึงนิ สิ ต
นักศึกษา ในสังกัด ด าเนินการตอบ
แบบสอบถามฯ 

 
  หลังจากได้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานต่อไป   

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม   
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 4.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดท าข้อมูลรายงานประเมินการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง 

  เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปตามเป้าหมาย มหาลัยวิทยาลัยจึงได้ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจัดท า (ร่าง) 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการบริหารจัดการ 
ซึ่งน ามาช่วยในการบริหารงานและเป็นกลไกพื้นฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ 
ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม   
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 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 



 

 

 
  

 5.1 การเปลี่ยนแปลงตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง  
 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                 
ได้ก าหนดตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงานไปแล้วรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนั้น  เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยก าหนดจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา แด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ณ วัดประยุรวงศาวาส จึงท าให้ตามวัน เวลาดังกล่าว                  
ไม่สามารถเข้าตรวจเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนได้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลื่อนการตรวจเยี่ยมหน่วยงานดังกล่าว                             

ประเด็นเพ่ือโปรดพิจารณา 
 เลื่อน วัน เวลา การตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ และ
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติท่ีประชุม   
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 



 

 

 

 5.2 แนวทางการสมัภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่                    
๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรท์ี่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ที่ประชุมได้มแีนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยม
หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังนี ้
  1. หน่วยงานมีผลการด าเนินงานเรื่องต่อไปนี้อย่างไร เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
   ก. การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
   ข. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ค. การน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน            
และภายนอก และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มาพัฒนาหน่วยงาน 
  2. ความก้าวหน้าของหน่วยงาน และการแก้ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน 
  3. หน่วยงานยังมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอที่จะน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และ
พิจารณาให้การสนับสนุนอย่างไร 

  4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  ในการนี้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงษ์ ได้เสนอวิธีการสัมภาษณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าขอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสัมภาษณ์จากเดิม ใช้วิธีการแจกแบบฟอร์มให้ทุกคน              
ในหน่วยงานได้กรอกข้อมูล ซึ่งอาจท าให้มีโอกาสได้ข้อมูลไม่ตรงกัน เป็น ใช้วิธีการแจกแบบฟอร์มให้หน่วยงาน
เพื่อน าข้อมูลไปประชุมหารือร่วมกันและหาข้อสรุปหลังจากนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลลง
แบบฟอร์ม เพียง ๑ ชุด จะท าให้เกิดความสะดวกในการสรุปผลมากยิ่งข้ึน 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 



  

 
 

 5.3 การเข้าพบอธิการบดีเพ่ือหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาสู่การปฏิรูปการศึกษา 

สรุปเรื่อง  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                   

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงษ์ ได้เสนอให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ หารือกับอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา  
เกณฑ์มา ก่อนออกตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาสู่การปฏิรูปการศึกษา   

 ในการนี้ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดเตรียมข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาจาก
การสัมภาษณ์อธิการบดีในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการเข้าพบอธิการบดี 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม   
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