


ฏ 

สารบัญ 
  หนา 
คํานํา  ก 
บทสรุปยอ  ค 
สารบัญ  ฑ 
บทที่ ๑ บทนํา ๑ 
 หลักการและเหตุผล 3 
 ขอบเขตการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ๔ 

 ประโยชนของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 5 
บทที่ ๒ ขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ๗ 

 ภูมิหลัง ๙ 
 ปรัชญา คติพจนประจํามหาวิทยาลัย ปณิธาน เอกลักษณของมหาวิทยาลัย  ๑๑ 
 อัตลักษณของบัณฑติ วิสัยทัศน พันธกิจ ๑๑ 
 โครงสรางมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ ๑๒ 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ๑๓ 
 ขอมูลจํานวนบุคลากร ๑๕ 
 ขอมูลจํานวนนักศึกษา ๑7 
 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศกึษา ๒๕๕๘ ๑๗ 
 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติและอัตลักษณบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
18 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

๑๙ 

บทที่ ๓ วิธีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ๒1 
 สวนท่ี ๑  การประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามแผนกลยุทธ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
๒3 

 สวนท่ี ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

๒5 

 สวนที่ ๓  การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒6 

 สวนท่ี ๔  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
ของผูบรหิารมหาวิทยาลัย 

28 

 สวนที่ ๕  การตรวจเย่ียมหนวยงาน ๓2 
 สวนที่ ๖ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
34 

บทที่ ๔ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 35 
 ผลการประเมินสวนท่ี ๑ การประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

ตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
(ฉบับปรับปรุง) 

๓๗ 

 สรุปผลการประเมินสวนที่  ๑ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๖5 

ฐ

ฐ
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สารบัญ (ตอ) 
  หนา 
 ผลการประเมินสวนท่ี ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
๖8 

 สรุปผลการประเมินสวนที่  ๒ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๗9 

 ผลการประเมินสวนท่ี ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ             
การบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

81 

 สรุปผลการประเมินสวนที่  ๓ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ               
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

98 

 ผลการประเมินสวนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัต ิ       
ตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

100 

 สรุปผลการประเมินสวนที่  ๔ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ               
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๑36 

 ผลการประเมินสวนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหนวยงาน ๑38 
 สรุปผลการประเมินสวนที่  ๕ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                   

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวม 
๑80 

 ผลการประเมินสวนท่ี ๖ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
สรุปผลการประเมินสวนที่  ๖ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                   
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวม 

181 
 
185 

ภาคผนวก 187 
 - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 189 
 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยองคประกอบ จํานวน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

191 

 - คําสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ านสมเด็จเจาพระยา ที่  4/๒๕60 เร่ือง แตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

194 

 - คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่ 1010/๒๕60 เรื่องแตงตั้งเลขานุการ 
ผู ช วยเลขานุ การ เจ าหน าที่ ก ารประชุม  เจ าหน าที่ บ ริการ และพนักงาน ขับรถ 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

195 

 - คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บานสมเด็จเจาพระยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

197 

 - ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 

203 

 - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

204 

 - แบบสอบถามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 208 
 
 

- แบบสอบถามการประเมินผลการรับรูและความคิดเห็นตอการบรหิารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาของนักศึกษา 

213 

ฑ 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา 
 - แบบสอบถามการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของอธิการบดี 219 
 - แบบสอบถามการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 224 
 - แบบสอบถามการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน/ศูนย 229 
 - แนวทางการสัมภาษณประกอบการตรวจเยี่ยมหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา 

- แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

234 
 
 
235 

 - ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

236 

 - การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

- ภาพกิจกรรมการเขารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ฑ 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา 
 - แบบสอบถามการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของอธิการบดี 219 
 - แบบสอบถามการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 224 
 - แบบสอบถามการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน/ศูนย 229 
 - แนวทางการสัมภาษณประกอบการตรวจเยี่ยมหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา 

- แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

234 
 
 
235 

 - ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

236 

 - การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

- ภาพกิจกรรมการเขารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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