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ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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3.1 (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

สรุปเร่ือง 

 สืบเนื่องท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย               
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันจันทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้พิจารณา (ร่าง) การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑                             
การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ส่วนท่ี 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนท่ี 4                 
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                       
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และน าส่งพิมพ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอในการประชุมครั้ง ท่ี  
13/2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2563 



 
   

 

 
 

3.2 การน าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Power Point) 

สรุปเร่ือง 

 สืบเนื่องท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย               
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันจันทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาการน าเสนอรายงาน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (Power Point) แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 4 ส่วน 
คือ ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ส่วนท่ี 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี ๓ การตรวจเย่ียมหน่วยงาน และส่วนท่ี 4                     
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการแก้ไขการน าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Power Point)                            
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว จึงขอน าเสนอในการประชุมครั้งท่ี 13/2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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 4.1 การเตรียมการน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

สรุปเร่ือง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเสร็จส้ินแล้ว จึงจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
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