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รายนามผู้เข้าประชุม(ต่อ) 

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ สุนทรวาท อนุกรรมการ 

๒. นางอนุสรณ์ เทพสวัสดิ์ อนุกรรมการ 

๓. นางสาวสายฝน                              แฉล้มนงนุช อนุกรรมการและเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่มาประชมุ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 อาจารย ์ดร.สุมนา จรณะสมบรูณ์ กรรมการและเลขานุการ 

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์   อินทร์ศิริพงษ์ อนุกรรมการ 

ด้านการจัดการศึกษา 

  ๑. อาจารย์วรรณรัตน ์            เฉลิมแสนยากร     อนุกรรมการและเลขานุการ 

  ๒. นางสุพัตรา    หมายเกื้อ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร                 โพคัยสวรรค์  อนุกรรมการ 

      ๒. อาจารย์ ดร.พรศกัดิ์  สุจริตรกัษ์ อนุกรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

       นางสาววิชชุดา  จุลแสน นักตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๐๐ น. 

วาระที่  ๑  เร่ืองแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  นายพูนชัย คทาวัชรกุล แจ้งว่า อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ ขอลาประชุม

เนื่องจากติดภารกิจ 

 ๑ .๒ รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัย  

 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล นําเสนอข้อมูลสรุปผลรายงานผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามที่ได้เสนอต่อท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

วาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีประเด็น

เพื่อพิจารณาดังนี้ 



๑) ด้านงบประมาณ  

๒) ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ ์ 

๓) ด้านจัดการศึกษา 
๔) ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๕)  สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึงประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

ถึง ๒๕๕๕  

๖) บทส่งท้าย 

 และสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ ดังน้ี 

๑) ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ลดลง เนื่องจาก

จํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน ถ้าเป็นไปตามที่รายงานแสดงว่าการบริหารจัดการมีข้อผิดพลาดในบางจุด 

๒) ให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบท่ัวกันว่าเป็นผลงานของบุคลากรทุกภาคส่วนใน

มหาวิทยาลัย 

๓) การหารายได้จากการให้บริการวิชาการยังสามารถทําได้อีกมาก โดยส่วนงาน

บริการวิชาการควรร่วมมือกับคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับ

ประชาคมอาเซียน 

๔) ควรวางแผนกําหนดอัตรากําลังของอาจารย์ให้เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา  

 ขอให้ประธานสภาคณาจารย์ฯ หารือร่วมกันกับอาจารย์เรื่องของตําแหน่งทางวิชาการและ

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

วาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล 

งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  

 ประธานขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือรับรองรายงาน

การประชุม  

มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

  ๓.๑  เรื่องการมอบงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน               

ของมหาวิทยาลัย  

  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เห็นชอบกรอบการมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ              



คณะกรรมการฯ แก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลและรวบรวมเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ       

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอนําเสนอข้อมูลและเอกสารการมอบงาน ต่อคณะกรรมการฯ 

พิจารณา ประกอบด้วยเอกสารและข้อมูล ดังนี้ 

๑) เอกสารสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒) รายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๓) เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๔) เอกสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของหัวหน้า

ส่วนราชการและอธิการบดี 

๕) ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๕๖ 

๖) รูปแบบการจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน          

ของมหาวิทยาลัย 

   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ให้นํา Power Point ที่นําเสนอรายงาน      

ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้ง ๓ ครั้ง แนบไว้กับเอกสารสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละปีงบประมาณ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ข้อมูลและเอกสารการมอบงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 

วาระที่  ๔  เรื่องพิจารณา 

 (ไม่มี) 

วาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ  

 (ไม่มี) 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๔๐ น. 

 

 นางสาวนนัท์นภัส  มีถาวร        ผู้บันทึก และตรวจรายงาน 

นางสาวลักคนา           พันธ์ไทย   ผู้พิมพ์ 

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ตรวจทาน 


