
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 13/2562 
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑4 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. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ  
8.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

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

 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 

  3.1 การตัดผลการประเมินส่วนที ่4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4.3 ด้านการให้บริการของหน่วยงาน 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สืบเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562  
ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบผลประเมินส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4.3 การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของ
คณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้านการให้บริการของ
หน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 ทุกด้าน 
 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  ให้ตัดผลการประเมินส่วนที่ 4.3 การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ 
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ในด้านการให้บริการของหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ 5 ทุกด้านออก  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตัดผลการประเมินส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4.3 ด้านการให้บริการของหน่วยงาน 
 

  3.2 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สืบเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา (ร่าง) การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  
ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 



๓ 

 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  1) หน้าปก ควรปรับค าว่า “ของ” ให้ลงมาอยู่หน้าค าว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  2) บทสรุปย่อหน้า ช ข้อ 2. ให้ปรับข้อความเป็น “ระดับหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ส าคัญจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาส   (๒) การเกิดอัคคีภัยจาก
ไฟฟ้าลัดวงจรภายในหน่วยงาน  และ  (๓) การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน  
โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้จัดการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้  แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานจะต้องมีการก ากับ
ดูแลและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง” และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้ตัดข้อ 2. และข้อ 5. ออก  
  3) บทสรุปย่อหน้า ฎ ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ข้อ 1) ให้ปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมเกณฑ์คัดเลือกสูตรความเป็นเลิศ
ให้ตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม/ตลาดแรงงาน/นโยบายของชาติ ” 

และข้อ 3) ให้ปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 

TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง  รวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน  และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการของนายจ้างต่อไป”  
  4) หน้า 188 และ 189 ให้ตัดข้อ 1) พร้อมรูปตารางออกท้ัง 4 ตาราง 
  5) ใน Power Point ตั้งแต่หน้า 47  – 51 ให้ท าเป็นข้อมูลสรุปเนื้อหา  (3 หน้า) และ 
ใส่ความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ต่อท้าย คือ ผลงานของ
มหาวิทยาลัยและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ อยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ มีสิ่งที่ควรพัฒนา เช่น 

การร่วมกันพิจารณาแก้ไขตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย  (5 ตัวชี้วัด) การเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามกฎหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการของหลักสูตร  การวางแผนตัดอัตราก าลังทั้ง 
สายผู้สอนและสายสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งระบบ ส่งเสริมการวิจัยเป็นทีมและการวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ประเมินบัณฑิตที่มีผลการ
ประเมินลดลง รวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น   
  6) บทที่ 4 ส่วนที่ 1 ให้ตรวจสอบค าอธิบายในแผนภูมิใหม่ให้ถูกต้อง และปรับหมายเหตุใต้
ตารางหน้า 19 ใหม ่
  7) บทที่ 4 ส่วนที่ 2 ให้ตรวจสอบตัวเลขงบประมาณใหม่ทั้งหมด และในตารางให้ย้ายค าว่า 

“บาท” ไปอยู่หลังปีงบประมาณบนหัวในตารางเป็น “(บาท)” ค าว่า “บาท” หลังตัวเลขให้ตัดออก  
  8) บทที ่4 ส่วนที่ 4 ให้เพ่ิม “/ส านักงาน” ต่อท้าย /โรงเรียน ทั้งหมด 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 



๔ 

 

  3.3 การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Power Point) 
 

สรุปเรื่อง 
 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 
6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 6 การด าเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าข้อมูล 
การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Power Point) พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
 

  1) หน้า 10 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) ข้อ 4) ให้ปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย
เป็นทีมและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการท าวิจัย เช่น ทักษะการท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้มีการท าวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น” และ 
ข้อ 6) ให้ปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรประเมินผลผลิต (Output) ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) หน้า 11 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ปรับแก้ไข
ตารางใหม ่
  3) หน้า 17 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบบการบริหารความเสี่ยง ให้ปรับแก้ข้อความใหม่เป็น 
“(1) ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ชุด คือ คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินงานส่วนกลาง คณะกรรมการด าเนินงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน/ส านักงาน  
ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และหัวหน้า
ส านักงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน เป็นกรรมการ ด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของอธิการบดีและ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
  4) หน้า 18 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) ระบบการควบคุมภายใน ให้ปรับแก้ไข ดังนี้  
  “- การด าเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ     
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  - ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในสภามหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  - หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานระบบการควบคุมภายในว่าเหมาะสมและเป็นไปตาม 
ที่รายงานหรือไม่  
  - มหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการด าเนินงานให้แก่กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ” 
  5) หน้า 19 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) สรุป ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
  - แก้ไขข้อ ๑) ระดับมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ จ านวน ๗ เรื่อง 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น (๒) สัดส่วน
ของผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  
มีวงเงินที่ได้รับจัดสรรลดลง (๓) การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมายอาจจะยัง 
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ชุมชนและไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น   
  - แก้ไขข้อ 2) ระดับหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญจ านวน 3 เรื่อง (๑)  
การจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด (๒) ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ (3) ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
  โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้จัดการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตามบางความ
เสี่ยงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6) หน้า 20 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
  - แก้ไขข้อ 1) ขอชื่นชมหน่วยงานที่มีการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่ดีและสามารถจัดท าและจัดส่งรายงานได้ตามก าหนด แม้จะเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนจากการใช้
กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมาเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
ที่กระทรวงการคลังก าหนด เช่น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และโรงเรียนสาธิต เป็นต้น 

-  ให้ตัดข้อ 2 ออก 
- แก้ไขข้อ 3) มหาวิทยาลัยควรทบทวนแนวทางหรือคู่มือการด าเนินงานการควบคุมภายใน

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติแต่ละหน่วยงานสามารถน าไปด าเนินงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

7) หน้า 21 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

- แก้ไขข้อ 4) ผู้บริหารทุกระดับควรสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยเป็นผู้น าในการด าเนินการและส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 

- ให้ตัดข้อ 5 ออก 
- แก้ไขข้อ 6) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยในเรื่องการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เช่น การแยกความเสี่ยงออกจากปัญหา
ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่ดี เป็นต้น 
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- แก้ไขข้อ 7) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและ 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

8) หน้า 35 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ
ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

- แก้ไขข้อ ๑) ขอจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 
และเพ่ือให้มีจ านวนคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิต และขออัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือให้
การสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แก้ไขข้อ ๒) จัดสรรงบประมาณ ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์  
สื่อการเรียนการสอนเพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- แก้ไขข้อ ๓) มาตรการในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ 

9) หน้า 39 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

- แก้ไขข้อ ๑) การจัดสรรงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายการเปิด – ปิด ภาค
เรียนของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ยังไม่
เพียงพอที่จะด าเนินงานให้เต็มศักยภาพได้ 

- แก้ไขข้อ ๒) ควรพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานและการให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

- แก้ไขข้อ ๓) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหน่วยงานยังไม่เพียงพอ 
- แก้ไขข้อ ๔) ควรจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ และใช้การจัดการด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
10) หน้า 37 ปัญหาที่พบความแตกต่าง ระดับหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
- แก้ไขข้อ ๑) ส านักคอมพิวเตอร์พบปัญหาอาจารย์ให้ความสนใจพัฒนาบทเรียนออนไลน์

ค่อนข้างน้อย 
- แก้ไขข้อ ๒) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนพบปัญหานักศึกษายังไม่ให้ความร่วมมือ 

และเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่าท่ีควร 
11) หน้า 38 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
- แก้ไขข้อ 1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกหลักสูตรความเป็นเลิศ โดย

พิจารณาประเด็นการตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม/ตลาดแรงงาน/
นโยบายของชาติในปัจจุบันและอนาคตด้วย  

- แก้ไขข้อ 2) ควรวิเคราะห์ผลในระยะยาวหากมีการขออัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ 
เพราะในอนาคตจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะลดลงทั้งประเทศ อาจท าให้มีสัดส่วนของอาจารย์   
เกินภาระงาน หากสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในมหาวิทยาลัย เช่น ผู้ที่มีคุณวุฒิในสาขาเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน จากต่างคณะ/หลักสูตรร่วมสอนด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตราก าลัง
ให้แก่คณะและหลักสูตรตามความจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แก้ไขข้อ 3) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้าง
เป็นผู้ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง รวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตามความต้องการของ



๗ 

 

ตลาดแรงงาน และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง
ต่อไป  

- แก้ไขข้อ 4) ควรเร่งแก้ปัญหาอัตราการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาในหลาย
หลักสูตร 

12) หน้า 39 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ (ต่อ) ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

- แก้ไขข้อ 5) ควรให้หลักสูตรความเป็นเลิศวางแผนการด าเนินงานไปสู่ความเป็นเลิศและ
บรรลุเป้าหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด และควรมี
ระบบการติดตามการด าเนินการพร้อมรับฟังปัญหา และการสื่อสารระหว่างหลักสูตรกับผู้บริหารที่ก ากับดูแล
โดยตรง 

- แก้ไขข้อ ๖) ฝ่ายบริหารควรช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการ
ของหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรขับเคลื่อนงานวิชาการได้อย่างเต็มก าลัง และไม่เสียก าลังใจในการปฏิบัติงาน
วิชาการ 

- แก้ไขข้อ ๗) มหาวิทยาลัยควรเตรียมสร้างหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรที่ท าร่วมกับ 
สถานประกอบการพร้อมทั้งใช้กระบวนการถ่ายทอดที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของ
ประเทศและของโลก และเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้ได้โดยเร็ว 

- แก้ไขข้อ ๘) มหาวิทยาลัยควรสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น โดยบูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชาและบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จัดตั้งใหม่ 

13) หน้า 40 ให้ตัดออก 
14) หน้า 41 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้ตัดข้อ 2) ออก 
15) หน้า 49 สรุปรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
“ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
4.1 ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของผู้ประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.97  

อยู่ในระดับมาก 
4.2 ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยรวม                    

ค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมาก  
4.3 ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 
4.4 ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 1) อธิการบดี ค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ อยู่ในระดับมาก 
 2) ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน/ส านักงาน ค่าเฉลี่ย 4.02 

อยู่ในระดับมาก 



๘ 

 

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก”  
16) ให้เพ่ิมอีกหนึ่งหน้าเป็นหน้าท้ายสุด ดังนี้ 
“ความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ผลงานของมหาวิทยาลัยและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ อยู่ในระดับดี เป็นที่

น่าพอใจ มีสิ่งที่ควรพัฒนา เช่น การร่วมกันพิจารณาแก้ไขตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย  
(5 ตัวชี้วัด) การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็น 
ไปตามกฎหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการของหลักสูตร 
การวางแผนจัดอัตราก าลังทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งระบบ ส่งเสริมการวิจัยเป็นทีม
และการวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้าง
เป็นผู้ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง รวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เป็นต้น” 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Power Point) โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 
 
 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


