
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คร้ังท่ี 2/2562 
วันอังคารท่ี 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.30 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.  ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
6. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ ติดราชการ 

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

 

เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ ร่วมกันน าเสนอ 
แนวทางการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย 
   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 

  4.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/หลักสูตร 

สรุปเร่ือง 
 การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ                
การขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยแบ่งการตรวจเยี่ยมเป็นกลุ่มดังน้ี 
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตรที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงานบริหารเงินรายได้  
  เพื่อรวบรวมผลงาน ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ผู้รับการตรวจเยี่ยมขอรับการสนับสนุนจาก                
สภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย  โดยเลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ และติดต่อนัดหมาย รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ คร้ัง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) 
 

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  1) ให้ฝ่ายเลขานุการท าบันทึกส่งถึงหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าตรวจเยี่ยม พร้อมแนบ
แบบแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยม เพื่อให้หน่วยงานน าส่งข้อมูลพื้นฐานและเตรียมข้อมูลที่
ส าคัญได้ครบถ้วน 
  2) แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสายสนับสนุน ให้ใช้เหมือน 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหลักสูตร ให้ใช้แนวทางการ
สัมภาษณ์ที่ปรากฎในเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยให้ตัดค าว่า “หน่วยงาน” ออก 
   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/หลักสูตร 
 



๓ 

 

  4.2 การตรวจสอบเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) ท่ีจะใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สรุปเร่ือง 
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการก ากับ ดูแล  
การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย  
มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมีแนวคิดในการท า งานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน                           
อย่างสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการประเมินที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 
  ส าหรับการด าเนินการในสว่นที่ 4 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินผลการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยและประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  
   ๑) ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   ๒) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   ๓) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   ๔) ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี 
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน 
 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
 

  1) แบบสอบถามในปี พ.ศ. 2562 มี 4 ฉบับ เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอประเด็น
ค าถามจากคณาจารย์เพิ่มเติม ดังน้ี   

1.1) ควรสอบถามอาจารย์ถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
1.2) ปัญหาการจัดการเรียนการสอน  

ฝ่ายเลขานุการจึงยกร่างแบบสอบถามเพิ่มขึ้นอีก 1 ฉบับ เร่ือง การประเมินผลการรับรู้และ
ความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  2) ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่สามารถจัดท าตารางเปรียบเทียบได้ เน่ืองจากเป็น
แบบสอบถามใหม่ที่เพิ่มเติมประเด็นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และแบบสอบถามฉบับใหม่ที่ได้ยกร่างขึ้น 
เห็นควรให้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นปีเดียว และในส่วนที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้น าเสนอผลการวิเคราะห์
แบบเปรียบเทียบ 3 ปี  
  3) ให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานงานกับนส านักคอมพิวเตอร์ในการเก็บแบบสอบถามให้ได้ 
ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  4) ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดท าแผน/ปฏิทินระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการในคราวประชุมถัดไป 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ การตรวจสอบเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) ที่จะใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 

  5.1 ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่                           
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและ
การวิจัย 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ  ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 คร้ัง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ                      
คร้ังที่ 2/2561 วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลั ย                            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                       
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น 
อย่างหลากหลาย สรุปได้ดังน้ี  
 1) ควรทบทวนเป้าหมายของตัวชี้วัดในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตรงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2) ควรจัดท าสรุปภาพรวมของผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
เพื่อการพัฒนา ปัญหา อุปสรรคที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความยาวประมาณ 2 – 3 หน้ากระดาษ เพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
 

  5.2 การจัดท าเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

สรุปเร่ือง  
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 



๕ 

 

6 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์                
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
และส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  การด า เนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด า เนินงานของมหาวิทยาลัย                            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                       
ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท าเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย                        
ในคราวประชุม คร้ังที่ 3/2562 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ แนวทางการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 และ 
ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการปรับแก้เล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ตามข้อสังเกตและความคิดเห็นของสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และน าส่งเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ให้หน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ และหน่วยงานให้บริการและสนับสนุนวิชาการ ใช้เป็นคู่มือและแนวทาง 
ในการด าเนินงานต่อไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ การจัดท าเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ    
  6.1 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คร้ังท่ี 3/2562 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุม คร้ังที่  3/2562  
ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

     นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
  นางสาวกฤตยา     สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


