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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 และคร้ังที่ 10/2561 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2561 และคร้ังที่ 10/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
  4.1 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเร่ือง 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 
6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ 2 การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 3  
การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 4  
การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่  6 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายเลขานุการ  
ได้จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  1) ในบทที่ 1 บทน า ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
1.1) ข้อ 2. แก้ไขจาก “ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์การศึกษานอกที่ ต้ังอู่ทองทวารวดี และโรงเรียนสาธิต” เป็น “ตรวจเยี่ยม
หน่วยงานให้บริการและส่งเสริมวิชาการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิต ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักกิจการนักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงานบริหารเงินรายได้”  

1.2) ข้อ 3. ตัดออก 
2) ในบทที่ 2 ให้ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

อ านวยการมหาวิทยาลัยใหม่ และใส่ต าแหน่งทางวิชาการแบบเต็ม  
3) ในบทที่ 2 ให้ปรับตารางแสดงผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 

และตารางความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ปรับใหม่ให้เข้าใจได้ง่ายและมีช่องแสดงผลร้อยละของ
บัณฑิตที่มีงานท า 

4) ในบทที่ 2 ให้เพิ่มผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ในภาพรวม 
  5) ในบทที่ 3 ส่วนที่ 3 การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อ 2) ให้ปรับข้อความจาก “ศึกษารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ



๓ 

 

การควบคุมภายในทุกระดับ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ถึง
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน” เป็น “ศึกษา
รายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ และส ารวจความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ที่
เกี่ยวข้องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงถึงวิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน” 
  6) ในบทที่ 3 ข้อ ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบั ติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บ ริหาร
มหาวิทยาลัย แบบรายงานผลการก ากับดูแลตัวชี้วัดตามเป้าหมายในแต่ละกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของรองอธิการบดีให้ย้ายไปอยู่ท้ายสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  7) ในบทที่ 3 ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน แก้ไขให้ตรงกับบทที่ 1 บทน า ส่วนที่ 5 
การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ที่มีการแก้ไขตามข้อ 1) 
  8) ให้ตรวจสอบชื่อในแต่ละส่วนให้ตรงกันทั้งเล่ม โดยตรวจสอบต้ังแต่บทที่ 1 
  9) ปรับข้อความจาก “(รายงานข้อมูล ณ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561)” เป็น “(รายงานข้อมูล ณ 
30 กันยายน พ.ศ.2561)” ทั้งเล่ม   
  10) ในบทที่ 4 ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
ดังต่อไปน้ี 

10.1) เพิ่มการจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ โดยแสดงให้เห็นถึงการใช้งบประมาณในระดับ
หน่วยผลิตบัณฑิตกับหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งแต่เดิมการใช้จ่ายงบประมาณรายงานแบบการ
เรียงล าดับหน่วยงาน 

10.2) ในตารางผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ในช่องร้อยละ ให้ ใส่เป็น 
“ด าเนินการแล้วร้อยละ” และให้ใส่หมายเหตุอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการเพื่อความชัดเจน  

10.3) ในผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มกราฟบอกสรุปในภาพรวมของหน่วยผลิตบัณฑิต
กับหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 

11) ในบทที่ 4 ส่วนที่ 3 การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปน้ี    

11.1) สรุปสาระส าคัญในประเด็นต่าง ๆ เช่น ระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงมีขั้นตอนการด าเนินการอย่างไร ในการรายงานเร่ืองการบริหารความเสี่ยงส รุปประเด็น 
ต้นปีงบประมาณมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วเมื่อด าเนินการไปครบรอบปี งบประมาณแล้วยังเหลือความเสี่ยง
หรือไม่อย่างไร สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการด าเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 

11.2) ตารางประกอบต่าง ๆ ให้ตัดออก หรือน าไปไว้ในส่วนภาคผนวกแทน 
12) ในบทที่ 4 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้ตัด ข้อ ๔.๓.๒ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีออก เน่ืองจากเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน 

13) ในบทที่ 4 ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปน้ี    
13.1) การขึ้นหัวข้อในแต่ละส่วนให้แทรกตารางก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานโดย

แบ่งเป็นหลักสูตรและหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้เน้ือหามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และขึ้นหัวข้อ 
ให้ชัดเจน 



๔ 

 

13.2) จากหัวข้อ “กล่าวโดยสรุปแล้วจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรและหน่วยงาน 
พบปัญหาและความต้องการโดยรวม ดังน้ี” ให้เปลี่ยนเป็น “สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการ
ตรวจเยี่ยมหลักสูตร” และ “สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน” 

13.3) จากหัวข้อ “ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เฉพาะที่ส าคัญ มีดังน้ี ” ให้เปลี่ยนเป็น “สรุปความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร” 
และเพิ่มข้อ “สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน” 

13.4) ข้อ ๑. “การเข้าพบอธิการบดีเพื่อหารือเร่ือง การเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การปฏิรูปการศึกษา" ให้เปลี่ยนเป็น “การเข้าพบอธิการบดีเพื่อหารือ เร่ือง  
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561” 

13.5) ในบทที่ 4 ส่วนที่  ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “รายงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย” ให้เปลี่ยนเป็น “รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560”  

14) ในภาคผนวกให้จัดระบบใหม่เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข โดยจัดกลุ่มแยกเป็นหมวด
ให้ชัดเจน  
  15) ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปี
ถัดไปให้เพิ่มข้อมูลดังต่อไปน้ี  

15.1) เรื่องของงบประมาณแผนยุทธศาสตร์ที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง   
โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์เร่ืองการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์เรื่องการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร์เร่ืองการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์เร่ืองการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
โดยการบูรณาการจาก 1) พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 7 มาตรา 8 ที่มี  8 เ ร่ือง   
2) พระราโชบายของรัชกาลที่ 10  3) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของชาติ หรือไทยแลนด์ 4.0  4) อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ หรือหลักสูตรโดดเด่นของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

15.2) เร่ืองของต้นทุนต่อหน่วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มทุนของหลักสูตร  
   

มติท่ีประชุม รับทราบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ    

  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
คร้ังท่ี 12/2561  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 12/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

     นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
  นางสาวกฤตยา     สุวรรณไตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


