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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 12/2561 

วันเสาร์ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5.  รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
1. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2561 เมื่อวันเสารท์ี่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 

  3.1 การแจ้งก าหนดการเปลี่ยนแปลงวันประชุม 
สรุปเร่ือง 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 12/2561 เดิมนัดประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระ
ยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ แต่ในวันดังกล่าวจะมีการปิดการจราจรในถนนหลายสาย
ทั้งฝั่งพระนครและธนบุรี เพื่อการซ้อมปั่นจักรยานอุ่นไอรัก จึงขอ เปลี่ยนแปลงวันประชุมเป็น วันเสาร์ที่  
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ การแจ้งก าหนดการเปลี่ยนแปลงวันประชุม 

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) หน้าปกให้ปรับโดยน าค าว่า “ปีงบประมาณ พ.ศ.2561” มาไว้ตรงกลางด้านบนต่อท้ายชื่อ
มหาวิทยาลัย (เป็นบรรทัดที่ 4) และใช้อักษรขนาดปกติ 

2) บทที่ 1 บทน า ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้แก้ไขดังน้ี  

2.1) ข้อ 2) ให้แก้ไขข้อความเป็น “ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

2.2) ข้อ 3) ให้แก้ไขข้อความเป็น “ผลการปฏิบั ติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน” 

 



๓ 

 

2.3) ให้ ตัดข้อความที่ เกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิบั ติตามบทบาทหน้าที่ของ 
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีออกทั้งหมด 

3) บทที่ 1 บทน า ส่วนที่ 6 ให้แก้ไขชื่อเป็น “การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560” พร้อมทั้งแก้ไขปรับค าทั้งเล่ม  

4) บทที่ 1 บทน า ส่วนประโยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ให้แก้ไขข้อ 3. เป็น “ท าให้ทราบผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย”  

5) จากข้อความ “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย” ให้ปรับ
ข้อความใหม่ทั้งเล่มเป็น “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย”  

6) บทที่ 2 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ในส่วนตาราง ภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้ย้ายตารางช่อง “ตรงสาขา” ไปไว้ต่อจากตารางช่อง “มีงานท า” 
และให้เพิ่มคอลัมน์ “ไม่ตรงสาขา” ในตารางช่อง “ตรงสาขา”  

7) บทที่ 2 ชื่อตารางสุดท้าย ให้แก้ไขเป็น “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560”  

8) บทที่ 3 ข้อ 4.3 การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ในส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้แก้ไขดังน้ี   

8.1) ข้อ ๒. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใช้สูตร ดังน้ี ให้แก้ไขเป็น “N แทน จ านวน
ข้อมูล” 

8.2) ข้อ 3. การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ในตารางช่อง แปลความหมาย ให้ตัดค าว่า 
“หรือดีมาก หรือดี หรือพอใช้ หรือควรปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง” ออก 

9) บทที่ 4 ส่วนที่ 1 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ให้แก้ไข
ดังน้ี   

9.1) ในแต่ละตัวชี้วัดที่มีค าว่า “นิสิตนักศึกษา” ให้แก้ไขเป็น “นักศึกษา” ทั้งหมด 
9.2) ให้ปรับภาษาที่ใช้ในกลยุทธ์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่  5 เช่น การให้บริการวิชาการตาม

ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ไม่มีตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ให้ปรับแก้เป็นเชิงบวก คือ 
ตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด เป็นต้น  

10) บทที่ 4 ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก้ไขดังน้ี 

10.1) ตารางการเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. ให้น าปี พ.ศ.น้อยอยู่ด้านซ้าย และปี พ.ศ.
มากอยู่ด้านขวา ตามล าดับ 

10.2) ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  
ในข้อ 3. ให้ปรับภาษาที่ใช้ จาก “เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความฟุ้มเฟือย” เป็น “เพื่อการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า” 

10.3) ตารางที่เกี่ยวกับงบประมาณ และตารางผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
อนุมัติ ให้ปรับแก้โดยแบ่งแยกเป็นในส่วนของคณะกับโรงเรียนสาธิต และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนให้ชัดเจน 



๔ 

 

10.4) ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เพิ่มตารางรวมโดยไม่แยกไตรมาส และให้
แบ่งเป็นในส่วนของคณะกับโรงเรียนสาธิต และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  

10.5) ตารางผลเงินกันเหลื่อมปี เห็นควรให้แยกเป็นรายการเพิ่มให้ชัดเจน 
11) ถ้าในตารางมีการเปรียบเทียบ ให้ระบุชื่อตารางเปรียบเทียบด้วย และค าอธิบายใต้ตาราง 

ต้องบอกผลการเปรียบเทียบด้วยว่าอะไรมาก อะไรน้อย เป็นต้น 
12) บทที่ 4 ส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก้ไขดังน้ี 
12.1) ให้ตรวจสอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ว่าตามแผนภูมิ

ถูกต้องหรือไม่  
12.2) ปรับภาษาให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
12.3) ข้อ 3.4 ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนเป็น “ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ” 
12.4) ข้อ 3.4 ข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มข้อ 1. “ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ได้ผลการประเมิน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อันดับที่ 1 
ถึงสองปีต่อเน่ือง ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ” ข้อ 5. ให้ปรับค าใหม่ 
โดยระบุให้ชัดเจน และให้ตัดข้อ 6 ออก  

13) บทที่ 4 ส่วนที่  4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบั ติ 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้แก้ไขดังน้ี  

13.1) ในความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ให้ตัด
ข้อ 1. ออก เน่ืองจากไปปรากฎอยู่ในส่วนที่ 3 แล้ว 

13.2) ให้ตัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีออก และหากในบทที่ ๓ มี
การกล่าวถึงการปรัเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีก็ให้ตัดออกด้วย 

14) บทที่ 4 ส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้แก้ไขดังน้ี 

14.1) แก้ไขชื่อส่วนที่ 6 เป็น “การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560” 

14.2) ในสรุปผลการประเมินส่วนที่ 6 ให้ตัดค าว่า “ควร” ออก เน่ืองจากเป็นการ
สรุปผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เว้นแต่ข้อที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือเห็นควรให้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  
จึงใช้ค าว่า “ควร” ได้ 

14.3) ในข้อความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  
ให้ปรับแก้ตามคณะกรรมการแนะน า   

15) ในภาคผนวก ให้เพิ่ม บทสรุปย่อ ของปี พ.ศ.2560 เป็นภาคผนวก ก โดยเลื่อน
ภาคผนวกส่วนอื่นตามล าดับ และให้ปรับแก้รูปภาพคณะกรรมการให้มี 3 คนใน 1 หน้า 
   

มติท่ีประชุม รับทราบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ    

  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 13/2561  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 13/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 

 

     นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
  นางสาวกฤตยา     สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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


