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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในศตวรรษใหม่นักศึกษาควรได้เรียนรู้ 
โดยเน้นกระบวนการ R&D (Research and Development) การวิจัยและพัฒนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ควรร่วมมือกับหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิด R&D ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม  
  เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดประชุมทบทวนงานนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย (Retreat) ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ เดอะ รีเจนท์ รีสอร์ท ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะเข้าน าเสนอรายงานผลการ
ติดตามฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. ณ เดอะ รีเจนท์ รีสอร์ท ชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไข 
ดังนี้ 
  1) ในหน้า 9 ข้อที่  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 1) “หลักสูตรในคณะต่าง ๆ ควรร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการและหาวิธีการ
ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม เพ่ือการพิจารณาทักษะความสามารถในการใช้ภาษา และทักษะ  
การสื่อสารภาษาอังกฤษ” ให้ปรับข้อความเป็น “หลักสูตรในคณะต่าง ๆ ควรร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการ
และหาวิธีการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษา 
และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ” 
  2) ในหน้า 11 ข้อที่ 11.3) “ให้บริการ ผ่านสื่อออนไลน์ Fanpage Facebooks” ให้ปรับ
ข้อความเป็น “ให้บริการ ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook fanpage” 
  3) ในหน้า 19 ข้อที่ 8) “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยการ
วิจัยในมนุษย”์ ให้ปรับข้อความเป็น “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   

  4.1 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สรุปเรื่อง 
 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 
6 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่ ๓ การประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ ๖  
การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 



๓ 

 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
 

  1) บทที่ 1 ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ข้อที่ 1. “ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตร
ในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตรที่โดดเด่น” ให้ปรับข้อความเป็น 
“ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกจากหลักสูตรความเป็นเลิศตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
  2) บทที่ 1 ประโยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ให้ปรับข้อความเป็น 

๑. ได้ทราบผลการประเมินการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒. ได้ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. ได้ทราบผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย 

๔. ไดท้ราบผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๕. ได้ทราบผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๖. ได้ทราบความคิดเห็นในการด าเนินงานของหน่วยงานระดับหลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๗. ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  3) บทที่ 1 ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ข้อที่ 2. ให้ปรับข้อความเป็น“ตรวจเยี่ยม
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิต ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย”  
  4) บทที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ปรับหัวข้อเป็น 
“สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
  5) บทที่ 2 ให้ปรับแผนภูมิโครงสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ โดยให้สอดคล้องกับการรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  6) บทที่ 2 ตารางจ านวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/ต าแหน่งทางวิชาการ 
ให้เพ่ิมจ านวนศาสตราจารย์ และเพ่ิมจ านวนร้อยละ (%) ให้ชัดเจน 
  7) ในตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เพ่ิมหมายเหตุ
เกณฑค์่าคะแนน 
  8) บทที่ 3 วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ควรบอกแหล่งที่มาหรือข้อมูลอ้างอิงของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  



๔ 

 

  9) บทที่ 3 วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ๔.๒ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  ให้ปรับข้อความป็น 
“เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้” 

10) บทที่ 3 วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ๔.๓ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ให้ปรับข้อความเป็น 
“เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้” 

11) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 1) ให้ปรับข้อความเป็น “แต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ
จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
  12) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 2) ให้ปรับข้อความเป็น “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน วิพากษ์และ
ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)”  

13) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 3.3 ปัญหา
และอุปสรรคการบริหารงบประมาณ ให้ปรับแก้หัวข้อเป็น “ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงบประมาณ” 

14) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ  
3.3 ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงบประมาณ ในย่อหน้าแรกให้ปรับการใช้ภาษาใหม่ และในย่อหน้าที่ 2 
ให้ปรับข้อความเป็น “ทั้ งนี้ ได้มีการรายงานต่อคณะผู้บริหารและที่ประชุมเครือข่ายนักวางแผน 
ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น... (ขยายความ) ให้หน่วยงานรับทราบถึงผลกระทบดังกล่าว ให้ค านึงถึงการจัดโครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติของหน่วยงาน  
การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างและด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สิ้นสุดกระบวนการตัดยอด ณ กองนโยบายและแผน
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน”  

15) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความเห็นของ
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ข้อ 6. ให้ปรับข้อความเป็น “ควรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการระบุผลสัมฤทธิ์และ
ผลกระทบของโครงการ/กิจกรรม และวิธีการประเมินอย่างชัดเจน ตั้งแตข่ั้นตอนการน าเสนอโครงการ”   

16) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรเพ่ิมค านิยามของค าว่า “การบริหารความเสี่ยง” และ  
“การควบคุมภายใน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หมายถึงอย่างไร เพ่ือให้บุคคลภายนอก
อ่านแล้วเกิดความเข้าใจ และแยกผลการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ผลการบริหารความเสี่ยง หัวข้อหนึ่ง และ 
ผลการควบคุมภายใน อีกหัวข้อหนึ่ง 

17) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรเพ่ิมช่องตารางระบุจ านวนและร้อยละของความเสี่ยงตามล าดับ
ความส าคัญ 

18) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรเติมผลประเมินการควบคุมภายใน 

19) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 3.1.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
(2) การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น เป็นการก าหนดกรอบตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของ สกอ. 
พ.ศ. 2557 ด้วยเหตุนี้จึงควรใส่ชื่อคู่มือพร้อมระบุปี พ.ศ. ให้ชัดเจน 

20) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 3.1.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(5) การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ในข้อความ “โดยตรวจทานและให้ข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ”  
ให้ปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามท่ีได้ด าเนินการปฏิบัติจริง 

21) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของตารางหากเนื้อความมีหลายประเด็นควรแยกเป็นข้อให้
ชัดเจน 

22) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่องตาราง 2. การวิจัย ในช่องความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ข้อ 1. ควรปรับ
ให้เป็นผลกระทบเชิงปริมาณ/คุณภาพด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มากกว่า
การอ้างถึงเรื่องเกณฑ์ประกันคุณภาพ และข้อ 3. ควรระบุว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของ
กระทรวง อว หรือนโยบายใหม่ของกระทรวง อว เป็นต้น  

23) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่องตาราง 3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในช่องความ
เสี่ยงที่ยังคงอยู่ ควรปรับข้อความให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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24) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่องตาราง 5. การบริหารจัดการ ข้อ 5.1 การขับเคลื่อน 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในช่อง 
ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ควรปรับข้อความ “อาจขาดการส ารวจข้อมูลบริบทฯ” ให้เหมาะสมมากขึ้น 

25) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่องตาราง ข้อ 5.2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและศักยภาพ 
ทางวิชาชีพ ในช่องความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ข้อ 2. ควรปรับเป็นข้อความในเชิงลบ เหตุเพราะเป็นความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 

26) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่องตาราง ข้อ 5.3 การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ/
ประกาศ และทบทวนพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การเบิกจ่ายงบประมาณและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในช่องความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ไม่ควรเขียนว่า 
“โครงการ/กิจกรรมบางส่วนในการเบิกจ่าย อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทาง กฎ ระเบียบ หรือเป้าหมายที่
ภาครัฐก าหนด” ควรปรับค าใหม่ให้เหมาะสมกับเอกสารทางราชการ 

27) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่องตาราง 5.3 การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ/
ประกาศ และทบทวนพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การเบิกจ่ายงบประมาณและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ระดับหน่วยงาน ข้อ 1. การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด ในช่องความเสี่ยงที่ยังคงอยู่นั้นเป็นการด าเนินการ  
เพ่ือลดความเสี่ยง ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ควรปรับค าใหม่ เช่น อาจมีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจใน
ระเบียบใหม่ เป็นต้น  

28) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่องตาราง 5.3 การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ/
ประกาศ และทบทวนพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การเบิกจ่ายงบประมาณและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ระดับหน่วยงาน ข้อ 3. การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ในช่องความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ข้อ 1. ควรปรับข้อความเป็น “เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่
ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข จึงท าให้ยังคงมีความเสี่ยง เรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่” 
และ ข้อ 2. ควรปรับข้อความเป็น “การฝึกซ้อมการหนีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในส านักงานควร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น” 

29) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่องตาราง 5.3 การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ/
ประกาศ และทบทวนพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การเบิกจ่ายงบประมาณและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ระดับหน่วยงาน ข้อ 4. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในหน่วยงาน ในช่องความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ข้อ 2. ควรเติมค าขยายความให้ชัดเจนว่าต้องให้ปฏิบัติเรื่องใดต่อไป 



๗ 

 

30) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 3.3 ให้ปรับหัวข้อเป็น “ปัญหาในการด าเนินการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน” และในตาราง ข้อ 1. ระดับมหาวิทยาลัย ช่องปัญหาในการด าเนินงาน ข้อ 1. 
ควรปรับข้อความเป็น “การสื่อสารแนวปฏิบัติการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง และรูปแบบการรายงานผล 
การควบคุมภายใน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติแต่ละหน่วยงานยังไม่สามารถน าไปด าเนินงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน” 
และปรับภาษาในข้อ 2. ให้สื่อความหมายว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

31) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 3.3 ให้ปรับหัวข้อเป็น “ปัญหาในการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน” และในตาราง ข้อ 2. ระดับหน่วยงาน ช่องปัญหาในการด าเนินงาน ข้อ 2. ควรปรับ
ข้อความเป็น “การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังไม่เพียงพอซึ่งอาจ
ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานให้ลดลงได้
อย่างแท้จริง”  

32) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรปรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในข้อ 1. และ 2. ให้สื่อความหมายได้ถูกต้อง ในข้อ 3. ให้เพ่ิมค าว่า “โดยเป็น
ผู้น าในการด าเนินการและส่งเสริมให้บุคลากร” และให้เพ่ิมข้อ 4. มหาวิทยาลัยควรก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความส าคัญในระดับสูงมาด าเนินการบริหารจัดการ และข้อ 5. ควรแยกความเสี่ยงออกจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 

33) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ควรใช้ค าให้ตรงกันทั้งหมด และปรับค าว่า  
“ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน” เป็น “ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน” ทั้งหมด 
  34) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ข้อ ๑. การเข้าพบอธิการบดี
เพ่ือหารือ เรื่อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ควรตัดส่วนความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ออก และใส่ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เฉพาะในส่วนของการเข้าตรวจเยี่ยม
หลักสูตรความเป็นเลิศและหน่วยงาน 
  35) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน สรุปปัญหาและความต้องการ
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในสรุปปัญหาและความต้องการโดยรวม
จากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร โดยแก้ไขดังต่อไปนี้ 

35.1) ข้อ 1) ให้ปรับข้อความเป็น “การขอจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือการ
ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และเพ่ือให้มีจ านวนคุณสมบัติที่เพียงพอต่อบัณฑิต และขออัตรา
บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือการด าเนินงานด้านสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ” 



๘ 

 

35.2) ข้อ 2) ให้ปรับข้อความเป็น “การจัดสรรงบประมาณ ห้องพัก ห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

35.3) ข้อ 3) ให้ตัดออก 
35.4) ข้อ 4) ให้ย้ายไปอยู่ในปัญหาที่พบความแตกต่าง เพราะพบเพียง 1 – 2 หลักสูตร 
35.5) ข้อ 5) ให้พิจารณาปรับข้อความใหม่ให้ชัดเจน 

  36) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน สรุปปัญหาและความต้องการ
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในสรุปปัญหาและความต้องการโดยรวม
จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ข้อ 1) ควรปรับข้อความเป็น “การจัดสรรงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
นโยบายการเปิด – ปิด ภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอที่จะด าเนินงานให้เต็มศักยภาพได้” 
  37) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน สรุปปัญหาและความ
ต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ปัญหาที่พบความแตกต่าง ระดับ
หลักสูตร ข้อ 1) ให้ปรับข้อความเป็น “หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) มีความเสี่ยงในด้านจ านวนอาจารย์
ที่จะไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ” และ ตัดข้อ 2. และ 3. ออก เนื่องจากเป็นประเด็น
อัตราก าลัง ซึ่งกล่าวแล้วในปัญหาภาพรวม 
  38) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน สรุปปัญหาและความ
ต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ปัญหาที่พบความแตกต่าง ระดับ
หน่วยงาน ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน/ส่วนงาน ข้อ 1) ควรปรับข้อความเป็น “ส านักคอมพิวเตอร์พบ
ปัญหาด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของคณาจารย์ ที่ยังมีจ านวนอาจารย์ให้ความสนใจค่อนข้างน้อย”  
  39) บทที่ 4 ผลการประเมินส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน สรุปความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
ควรปรับแก้ดังนี ้

39.1) ให้เพ่ิมข้อ 1) ใหม่ โดยมีข้อความดังนี้ “มหาวิทยาลัยควรพิจารณาคัดเลือก
หลักสูตรความเป็นเลิศให้ตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม/ตลาดแรงงาน/
นโยบายของชาติ” และเรียงข้อใหม่ตามล าดับ 

39.2) ข้อ 3) ควรปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรติดตามข้อมูลภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตให้ได้ครบทุกราย เนื่องจากมีผู้ตอบแบบส ารวจค่อนข้างน้อย และควรเร่งแก้ปัญหาอัตราการส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาในหลายหลักสูตร” 

39.2) ข้อ4) ควรปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรให้หลักสูตรความเป็นเลิศ
วางแผนในการจัดการหรือวิธีการด าเนินการให้ผ่านครบทุกตัวชี้วัด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด และควรมีระบบการก ากับติดตามพร้อมรับฟังปัญหา และการสื่อสาร
ระหว่างหลักสูตรกับผู้บริหารที่ก ากับดูแลโดยตรง” 



๙ 

 

39.3) ข้อ 11) ควรปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรวางแผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างหลักสูตร/คณะ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และอัตราก าลัง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า” 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 12/2562  
 

  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2562 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


