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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันจันทร์ท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 



๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 

  3.1 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สรุปเร่ือง 
 

  สืบเนื่องท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันจันทร์ท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา (ร่าง) การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  
ผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ส่วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ส่วนท่ี 5 การตรวจเย่ียมหน่วยงาน และส่วนท่ี 6 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ท่ีน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้  
 

  1) บทสรุปย่อของปีปัจจุบันควรอยู่ด้านหน้า ส่วนบทสรุปย่อท่ีปรากฎในภาคผนวกคือ 
บทสรุปย่อของปีท่ีผ่านมา 
  2) บทท่ี 2 หน้า 13 ย่อหน้าแรก ให้ปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (รายงานข้อมูล ณ 
วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้”  
  3) บทท่ี 2 หน้า 16 บรรทัดสุดท้าย หมายเหตุ * ให้ปรับข้อความเป็น “ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย” 
  4) บทท่ี 2 หน้า 17 ตารางท่ี 6 แก้ไขช่ือตารางเป็น “ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561” 
  5) ในทุกตารางท่ีเป็นตารางต่อเนื่องท่ีต้องขึ้นหน้าใหม่ให้ใส่ช่ือตารางและ (ต่อ) ทุกตารางท้ังเล่ม 
  6) บทท่ี 2 หน้า 21 ตารางท่ี 10 ให้น าเครื่องหมาย * ออกท้ังหมด 
  7) บทท่ี 3 หน้า 33 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ใช้รูปแบบตัวอักษรให้เหมือนกันท้ัง
ในสูตร และค าอธิบาย 
  8) ในหัวข้อในตารางก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน ให้ปรับข้อความเป็น “หลักสูตร/คณะ/
โรงเรียน/ส านัก/สถาบัน” และค าว่า “หมายเหตุ” ให้ปรับเป็น “สถานท่ี” ท้ังหมดทุกตารางก าหนดการตรวจเยี่ยม
หน่วยงานท้ังเล่ม  
  9) บทท่ี 4 ส่วนท่ี 1 ให้ปรับแก้ดังนี้ 



๓ 

 

9.1) หน้า 39 ข้อ 1) ให้ปรับข้อความเป็น “แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงาน
การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้ังระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ โดยมีหน้าท่ีเขียนรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และ
เตรียมเอกสารหลักฐาน พร้อมท้ังเป็น ผู้ให้ข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานแก่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” 
   9.2) หน้า 39 ข้อ 2) ให้ปรับข้อความเป็น “แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน จ านวน ๔ ท่าน โดยมีหน้าท่ีพิจารณาประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่” 
   9.3) หน้า 39 ข้อ 3) ให้ปรับข้อความเป็น “กองนโยบายและแผนจัดท าสรุปผล 
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน
และพิจารณาแนวทางการพัฒนาต่อไป” 
   9.4) หน้า 43 ตารางท่ี 14 ให้ปรับหัวข้อในตารางจาก “รวมอนุมัติงวด (บาท)” 
เป็น “งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ (บาท)” 
   9.5) หน้า 50 ตารางท่ี 16 ให้ปรับหัวข้อในตารางจาก “รวมอนุมัติงวด (บาท)” 
เป็น “งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ (บาท)” 
  10) บทท่ี 4 ส่วนท่ี 2 ให้ปรับแก้ดังนี้ 

10.1) หน้า 67 ข้อ 2.2 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ ให้ปรับ
ข้อความเป็น “ท้ังนี้ผู้ปฏิบัติงานในบางหน่วยงานอาจขาดความเข้าใจถึงวิธีการเขียนรายละเอียดงบประมาณ 
ในเรื่องการจ าแนกหมวดต่าง ๆ ท าให้ส่งรายละเอียดค าขอต้ังการจัดสรรงบประมาณได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ี
ก าหนด” 
   10.2) ให้ตรวจดูเนื้อหาด้านหน้าตัวเลขท่ีมีจุดทศนิยมไม่ต้องเว้นวรรค  
  11) บทท่ี 4 ส่วนท่ี 3 ให้ปรับแก้ดังนี้ 
   11.1) หน้า 85 ให้ตัดภาพตาราง Matrix ออก และเขียนอธิบายความเส่ียงท่ีอยู่ใน
ระดับสูงมากมีกี่ความเส่ียง ความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูงมีกี่ความเส่ียง ความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
มีกี่ความเส่ียง และความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับต่ ามีกี่ความเส่ียง พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “มหาวิทยาลัยจึงพิจารณา
กรองความเส่ียงในระดับสูงมากและความเส่ียงในระดับสูงไปด าเนินการท้ังหมด 7 รายการ” 
   11.2) ส่วนสรุปในส่วนท่ี 3 ควรแยกระหว่างการควบคุมภายในกับการบริหาร 
ความเส่ียง 
  12) บทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 ให้ปรับแก้ดังนี้ 
   12.1) ให้น าผลการตอบแบบสอบถามปลายเปิดของแต่ละส่วนใส่ไว้ท้ายส่วนนั้น ๆ  
   12.2) การแปลผลใต้ตาราง ด้านของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ให้แปลผลจาก
จ านวนคนท่ีตอบแบบสอบถามว่ากลุ่มใดมีคนตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
   12.3) ตารางท่ีมีการเปรียบเทียบปี พ.ศ. การแปลผลใต้ตารางควรแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนาในแต่ละปีโดยเปรียบเทียบกัน 
  13) บทท่ี 4 ส่วนท่ี 5 ให้ปรับแก้ดังนี้ 



๔ 

 

   13.1) หน้า 134 ข้อ 2. ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ จ านวน 
๑๑ หลักสูตร ท่ีสังกัดคณะท้ัง ๔ คณะ และ ๑ วิทยาลัย และการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในระดับส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ส านักงาน จ านวน ๑๒ หน่วยงาน การตรวจเยี่ยมดังกล่าวคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้พบกับประธานสาขาวิชาและคณาจารย์ในสาขารวมท้ังหัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน และรับฟังปัญหาความต้องการเพื่อการพัฒนา
หน่วยงาน ดังนี้” 
   13.2) หน้า 194 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
ข้อ 1) ให้ปรับข้อความเป็น “การขอจัดสรรอัตราอาจารย์เพิ่มเติม เพื่อการทดแทนอาจารย์ท่ีเกษียณอายุ
ราชการ และเพื่อให้มีจ านวนคุณสมบัติท่ีเพียงพอต่อบัณฑิต และขออัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม  
เพื่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ” 
   13.3) หน้า 196 ข้อ 12) ให้ปรับข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผน
และด าเนินการให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ/หลักสูตร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุด ท้ังบุคลากรสายวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี และควรมีแผนรองรับด้านภาระงานของอาจารย์
ส าหรับบางหลักสูตรท่ีต้องมีการปิดหลักสูตร” 
   13.4) หน้า 196 ปรับหัวข้อเป็น “ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน” 
   13.5) หน้า 196 ข้อ 5) ให้ปรับข้อความเป็น “หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
ควรตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบวัดหรือแบบสอบถามด้านอัตลักษณ์ และขอความร่วมมือจากคณะหรือ
หน่วยงานท่ีจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ใช้แบบวัดเดียวกัน ในการประเมินกิจกรรม/
โครงการ เพื่อให้ท้ังผู้ตอบหรือผู้ใช้เกิดความคุ้นเคยกับความหมายของอัตลักษณ์ และได้ข้อมูลท่ีสอดรับกัน 
ท้ังมหาวิทยาลัย”  
  14) บทท่ี 4 ส่วนท่ี 6 ให้ปรับแก้ดังนี้ 
   14.1) ให้ปรับช่องตารางคอลัมน์ท่ี 2 ให้กว้างขึ้น 
   14.2) สรุปผลการประเมินส่วนท่ี 6 ควรปรับใหม่ ดังนี้ ข้อ 1) ควรสรุปถึงการผลิต
บัณฑิต เช่น มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วจ านวนกี่หลักสูตร ซึ่งเป็นผลการด าเนินงาน 
   14.3) ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ให้ปรับข้อความใหม่ โดยให้เขียนเป็นความเรียงเน้นสาระส าคัญ กระชับ ครอบคลุม และให้ฝ่าย
เลขานุการน าเรียนปรึกษา ผศ.ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา 
   

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

สรุปเร่ือง 
 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 



๕ 

 

6 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนท่ี 6 การด าเนินงาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าข้อมูล 
การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Power Point) พร้อมท้ังน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ 
 

  1) หน้า 3 ปรับแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว เป็น 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ   บางเขียว” และปรับแก้ไขผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา เป็น  
“รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา” 
  2) หน้า 6 ปรับหัวข้อเป็น “การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และ
ในตารางช่องยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ระบุช่ือยุทธศาสตร์” 
  3) หน้า 16 ให้ปรับหัวข้อเป็น “ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มหน่วยงานการจัดการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน” 
  4) หน้า 17 ให้ปรับหัวข้อเป็น “ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มหน่วยงานสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอน” 
  5) ควรแยกผลการประเมินส่วนท่ี 3 ออกเป็นสองส่วนให้ชัดเจน คือระหว่างการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน 
  6) หน้า 22 ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยรวมเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในตาราง ค าว่า “รวมเฉล่ีย” 
ให้แก้ไขเป็น “รวม” 
  7) หน้า 24 ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในตารางให้จัด
เส้นตารางใหม่โดยตรวจสอบความถูกต้องของค าและตัวอักษรท่ีตกหล่น และแก้ไขค าว่า “รวมเฉล่ีย” ให้ปรับเป็น 
“รวม” 
  8) ในทุกตารางของส่วนท่ี 4 ค าว่า “รวมเฉล่ีย” ให้แก้ไขเป็น “รวม” ท้ังหมด 
  9) หน้า 34 แก้ไขหัวข้อเป็น “จ านวนผู้ประเมิน ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน โดยรวมท้ัง 3 ด้าน จ าแนกตาม
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน” 
  10) หน้า 35 แก้ไขหัวข้อเป็น “จ านวนผู้ประเมิน ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน โดยรวมท้ัง 3 ด้าน จ าแนกตาม
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน (ต่อ)” 
  11) หน้า 39 ปรับหัวข้อท่ี 2 เป็น “ระดับหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน” 
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  12) หน้า 43 ปรับหัวข้อเป็น “ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน” 
  13) หน้า 51 ข้อ 4.2 ให้เพิ่ม ค่าเฉล่ีย และข้อ 4.3 2) ให้ปรับแก้เป็น “ผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน” 
  14) หน้า 52 ส่วนท่ี 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “การตรวจเย่ียมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ จ านวน ๑๑ หลักสูตร และการตรวจเยี่ยม
หน่วยงานในระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน จ านวน ๑๒ หน่วยงาน การตรวจเย่ียมดังกล่าว
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้พบกับประธานสาขาวิชาและ
คณาจารย์ในสาขารวมท้ังหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน และรับฟัง
ปัญหาความต้องการเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน” 

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

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ    
  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
คร้ังที่ 13/2562  
 

  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 13/2562 ในวันอาทิตย์ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 
ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

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


