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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 13/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร ๑00 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 
7.  นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การพิจารณาการน าเสนอต่อท่ีประชุม 4 สภา  
 

สรุปเร่ือง 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง น าเสนอที่ประชุมว่า ในการพิจารณาการน าเสนอรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุม 4 สภา ในวันอาทิตย์ที่  23 ธันวาคม  
พ.ศ.2561 จะเป็นการน าเสนอต่อจากการน าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ในวันน้ี 
จะเป็นการพิจารณารูปแบบในการน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ลแประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ว่าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงผู้แทนที่จะน าเสนอในวันดังกล่าว  



๒ 

 

  เลขานุการ น าเสนอที่ประชุ มว่า ส าหรับในวันน้ีเป็นการประชุมคร้ั งที่  13/2561  
จะขออนุญาตให้ประชุมแล้วเสร็จภายในเวลา 11.00 น. และจากน้ันขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามฯ ทุกท่าน 
ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับทางสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ณ โรงละคร 150 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อแสดงความขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ที่หมดวาระการด ารงต าแหน่ง และขอบคุณ ดร.บุญลือ  ทองอยู่ ซึ่งท่าน
ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งร่วมอวยพรวันเกิดครบ 80 ปี ของศาสตราจารย์  
นพ.พยงค์  จูฑา ที่เป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมายาวนานอีกทั้งยังเป็นศิษย์เก่า และเน่ืองจากเป็นการ
อวยพรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันน้ีทางมหาวิทยาลัยจึง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้น จึงขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
  3.1 การจัดท า เล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สรุปเร่ือง 
  ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไว้ 15 ประเด็น ในรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2561 น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไขเล่มรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเ จ้าพระยา  ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยพร้อมน าส่ง 
โรงพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ การจัดท า เล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 

  4.1 การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Power Point) 



๓ 

 

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 าข้อมูลการน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Power Point) และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  1) การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยน าเสนอควบคู่กับ Power Point น้ัน แบ่งดังน้ี 
 1.1) ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง เป็นผู้กล่าวเริ่มต้นและสรุปในภาพรวม 
 1.2) รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ เป็นผู้กล่าวถึงสรุปผลการประเมิน 
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3  
 1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ เป็นผู้กล่าวถึงสรุปผลการประเมินส่วนที่ 2 
และส่วนที่ 5 
 1.4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร เป็นผู้กล่าวถึงสรุปผลการประเมิน 
ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 6 
 1.5) นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นผู้กล่าวถึงสรุปผลการประเมินส่วนที่ 4 ในส่วนของ
การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี  
  2) หน้า 5 ให้ขยายขนาดอักษรให้ใหญ่และหนาขึ้น 
  3) หน้า 6 แก้ไขชื่อหัวข้อ เป็น “จ านวนตัวชี้วัดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 
2562 (ฉบับปรับปรุง)” 
  4) หน้า 7 ตัดความเรียงด้านบนออก ขยายแผนภูมิให้ใหญ่ขึ้น และให้ ใส่ (  ) บอกจ านวน
ร้อยละ (%) ท้ายค าอธิบายสีของแผนภูมิ 
  5) หน้า 8 และหน้า 11 แก้ไขชื่อหัวข้อ เป็น “โอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย” และแก้ไข
หัวตาราง เป็น  
 

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินการ 
(ร้อยละ) 



๔ 

 

  6) หน้า 9 แก้ไขชื่อหัวข้อ เป็น “โอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย” และแก้ไขหัวตาราง เป็น  

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เป้าหมาย 
(คะแนน)* 

ผลการด าเนินการ 
(ร้อยละ) 

ใต้ตารางให้เพิ่ม หมายเหตุ : คิดคะแนนตามเกณฑ์คุณภาพของสกอ. โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งเผยแพร่
ตีพิมพ์  
  7) หน้า 10 แก้ไขชื่อหัวข้อ เป็น “โอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย” และแก้ไขหัวตาราง 
เป็น  

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินการ 
(ร้อยละ) 

ในส่วนของท้ายตารางที่บรรยาย ให้ตัดออก 
           8) หน้า 8 – 11 ในส่วนของผลการด าเนินงาน ช่องสุดท้ายตัวใดที่ต่ ากว่าปี พ.ศ.2560  
ให้ใส่เป็นตัวอักษรสีแดง และปรับขนาดตัวอักษรทั้งหมดให้เป็นตัวหนา 
  9) หน้า 21 ให้เปลี่ยนหัวข้อ เป็น “ร้อยละของเป้าหมายและร้อยละของผลการใช้จ่าย
งบประมาณโดยรวมและรายไตรมาส ระดับมหาวิทยาลัย” 
  10) หน้า 22 ให้เพิ่มหัวข้อ “ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้จ าแนกตามหน่วยงาน” 
  11) หน้า 23 ให้เปลี่ยนหัวข้อ เป็น “ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้จ าแนกตาม
หน่วยงาน (ต่อ)” 
  12) หน้า 25 ให้ตัดข้อความ “ส่วนการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน รอบ 12 เดือน ในภาพรวม” ออก 
  13) หน้า 26 ให้เพิ่มข้อความ “การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
รอบ ๑๒ เดือน ในภาพรวม” เป็นตัวหนา ไว้ด้านบนข้อ 1. 
  14) หน้า 30 ให้แก้ไขตาราง เป็น 

ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 ดีมาก/มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 ดี/มาก 

2.50 – 3.49 พอใช้/ปานกลาง 

1.50 – 2.49 ควรปรับปรุง/น้อย 

1.00 – 1.49   ต้องเร่งปรับปรุง/น้อยท่ีสุด 

  15) หน้า 41 - 42 จากข้อความ “คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน” น้ัน ให้เพิ่ม “/โรงเรียน” 
ต่อท้าย “/สถาบัน” ทุกประโยค  



๕ 

 

  16) หน้า 44 ปรับแก้ไขข้อความ เป็น “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบอธิการบดี และตรวจเยี่ยมหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑๓ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึงวันที่  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือ                      
จากฝ่ายบริหาร และติดตามผลการด าเนินงานการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”    
  17) หน้า 45 แก้ไขข้อ 3. เป็น “การสนับสนุนความพร้อมด้านสถานที่ ห้องพัก ห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการ” 
  18) หน้า 47 แก้ไขหัวข้อ เป็น “ปัญหาที่พบเฉพาะหลักสูตรและหน่วยงาน” และแก้ไข
หัวข้อ เป็น “ระดับหลักสูตร” กับ “ระดับหน่วยงาน” 
  19) หน้า 49 แก้ไขข้อ 6. เป็น “หลักสูตรควรปลูกฝังให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของบัณฑิต
ตามที่ก าหนดไว้ คือ มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” 
  20) หน้า 51 จากข้อความ “ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 6 ด้านหลักๆ คือ” แก้ไข 
ปี พ.ศ.2561 เป็น “พ.ศ.2560” 
  21) หน้า 52 แก้ไขข้อความ ด้านจัดการเรียนการสอน เป็น “ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) เน้นการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) คือ
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดประสบการณ์ และเน้นปัญหาของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล ๒) มีข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การรับฟังผลย้อนกลับจากโรงเรียน
หรือสถานประกอบการ เพื่อน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการจัด 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ๔) มีนโยบายที่ชัดเจนในการก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้” 
  22) หน้า 56 ให้แก้ไขข้อ 6. เป็น “๖. ควรพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานจนอาจ
พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานต่อไปได้ และขยายผล 
แนวปฏิบัติเหล่าน้ีให้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยต่อไป” และเพิ่มข้อ ๗. “ควรพัฒนา
ความรู้และทักษะการบริหารจัดการร่วมสมัยที่เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใสมีคุณธรรม ตรวจสอบได้ให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ ซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและความคล่องตัว” 
  23) ต้ังแต่หน้า 57 เป็นต้นไป ในส่วนท้ายที่สรุปผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมากน้ัน  
ให้แก้ไขเป็น “ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี/มาก” 
   

มติท่ีประชุม รับทราบ การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Power Point) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ    

  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 14/2561  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
คร้ังที่ 14/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 ชั้น 2 
อาคาร ๑  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 

 

     นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
  นางสาวกฤตยา     สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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


