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4.1 เล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

สรุปเรื่อง 

 1. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วย 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ  มีอ านาจ 
และหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษาและการวิจัย 
 2. การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถือเป็นการด าเนินงานปีแรกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕60 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 และ
ข้อแนะน าของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จัดพิมพ์จ านวน 150 เล่ม เพื่อให้
คณะกรรมการฯ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และน าส่งให้
หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการรับการตรวจติดตาม จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
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5.1 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

สรุปเรื่อง 

 1. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วย 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ  มีอ านาจ 
และหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษาและการวิจัย 
 2. การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถือเป็นการด าเนินงานปีแรกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗                   
มาตรา ๕๐ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ                   
ของอธิการบดี ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีและ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ดังกล่าว พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี     
จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยพิจารณา                        
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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