
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 14/2561 

วันอาทิตย์ท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 ช้ัน 2 อาคาร ๑ 

-------------------------------------------------------------------- 
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. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
2.  ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
1. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
  4.1 แนวทางการจัดท า (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปเร่ือง 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ที่ผ่านมาแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผน 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ ๒  
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓                       
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ส่วนที่ ๔ 
การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย การด าเนินงานฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอถึงแนวทางการจัดท า (ร่าง) แนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
 

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  1) ให้ตัดส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในออก เน่ืองจาก 
มีคณะกรรมการที่ดูแลในส่วนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในโดยตรงอยู่แล้ว และเพื่อไม่ให้เป็น
การปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน แต่ยังคงต้องขอข้อมูลจากส่วนที่ เกี่ยวข้องเก็บไว้ เพื่อให้คณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการรายงานผลต่อไป 
  2) ให้ตัดส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยออก 
เน่ืองจากส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  น้ัน เหมือนกับ SAR ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งการน าผลมาใส่ในเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
เป็นเพียงการน าผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามารายงานซ้ าเท่าน้ัน 
  3) ขอเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักสูตรความเป็นเลิศ เช่น นโยบาย หลักเกณฑ์ ของการเป็น
หลักสูตรความเป็นเลิศ 
  4) ลงรายละเอียดในส่วนของหลักสูตรความเป็นเลิศที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับพระราโชบาย
ให้ละเอียด และเน้นข้อมูลการวิจัย รวมไปถึงต้องน าเสนอข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย โดยไม่ต้องแบ่งเป็นส่วนใหม่ 
แต่ให้คิดวิธีการน าข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีไปใส่ในเล่มโดยละเอียดได้  
   

มติท่ีประชุม รับทราบ แนวทางการจัดท า (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ    

  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2562 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
คร้ังที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 

 

     นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
  นางสาวกฤตยา     สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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


