
                     รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

                               ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอ านวยการ   
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 
  

 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร  จ าปาเงิน ประธานกรรมการ 
 ๒.  พันต ารวจโทพัสกร  ดวงดาว รองประธาน 
 ๓.  นางเบญจวรรณ  ยินดียม กรรมการ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย  มีชาญ กรรมการ  
 ๕.  นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.  นายพูนชัย  คทาวชัรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗.  นางสาววันดี  แป้นน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวพชัรพรรณ  หทัยโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  

 - 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๔ น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องแจ้งใหท้ราบ 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 
 ๑.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน  ประธานกรรมการ 
แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีค าสั่งที่ ๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และอธิการบดี ให้มีอ านาจ
หน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน  ประธานกรรมการ 
แจ้งว่า การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และอธิการบดี จะด าเนินประเมินผลงาน
ย้อนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของปีที่แล้ว และอาจมีการปรับปรุงเครื่องมือดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



๒ 

 

 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ และได้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย ๑. นายพูนชัย คทาวัชรกุล  ๒. นางสาววันดี  
แป้นน้อย  และ ๓. นางสาวพัชรพรรณ  หทัยโชติ 
  พันต ารวจโทพัสกร  ดวงดาว รองประธานกรรมการ เสนอที่ประชุมว่า ขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คุณลักคณา พันธ์ไทย  ผู้ช่วยเลขานุการ ชุดเก่า มาช่วยปฏิบัติงานกองเลขาฯ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้กับ 
กองเลขาชุดใหม่ เนื่องจากระยะเวลาในการประเมินค่อนข้างจ ากัด และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดีด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอให้
ประธานกรรมการท าหนังสือถึงท่านอธิการบดี  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คุณลักคนา พันธ์ไทย เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ แต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง   
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จึงได้ก าหนดหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ดังนี้ 
 ๑. เสนอแนะหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ 
ส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนราชการมหาวิทยาลัยฯ 
 ๒. ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และอธิการบดี ตามวิธีที่
ก าหนดในกฎหมาย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
 ๓. รวบรวมข้อมูล และข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และมหาวิยาลัยในด้านที่
คณะอนุกรรมการได้รับมอบหมายเพื่อน ามาวิเคราะห์ และจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๔. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มอบหมาย 



๓ 

 

  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง น าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (รายละเอียดในหน้า ๘ – ๙)  
  
  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราช ภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
 
 ๔.๒ กรอบ หลักเกณฑ์และวิชาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 เพื่อให้การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  
๒๕๕๙ ซึ่งน า เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม  ตรวจสอบ   
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 นางเบญจวรรณ  ยินดียม กรรมการ ให้ข้อสังเกตว่า การจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัย  
ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน  
จอมบึง มีมติเห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 ๔.๓ แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) แผนการติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  เพื่อให้การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๙  ซึ่งน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน  
จอมบึง มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
กาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๙ น. 
 

นางสาววันดี  แป้นน้อย  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางสาวพชัรพรรณ  หทัยโชต ิ ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

นายพูนชัย  คทาวชัรกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


