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3.1 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สรุปเร่ือง 

 สืบเนื่องท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย               
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันจันทร์ท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา (ร่าง) การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑                             
การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนท่ี ๒ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ส่วนท่ี ๓ การประเมินผลการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ส่วนท่ี ๔                          
การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ส่วนท่ี ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนท่ี ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                            
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอในการประชุมครั้งท่ี 12/2562 ในวันจันทร์ท่ี 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา  
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สรุปเร่ือง 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 
6 ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนท่ี ๒ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ส่วนท่ี ๓                       
การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖1 ส่วนท่ี ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี ๕ การตรวจเย่ียมหน่วยงาน และส่วนท่ี ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงจัดท าข้อมูลการน าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Power Point) และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2562                          
ในวันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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