
๑ 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุย่อย ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ   
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 

 
รายนามผู้มาประชุม 

๑. คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวชูศรี   อุดมกุศลศร ี  กรรมการ 
๓) พันตํารวจโทพัสกร ดวงดาว  กรรมการ 
๔) นายพูนชัย คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕)
๖) 

 นางสาวนันท์นภัส 
 นางสาวลักคนา 

มีถาวร 
พันธ์ไทย 

 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
รายนามผู้ไม่มาประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร   กรรมการและเลขานุการ    ลาประชุม 
๒) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์   กุหลาบซ้อน    กรรมการ  ลาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 

การประชุมครั้งน้ีมีวาระที่สําคัญ คือ พิจารณา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จ เพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่ามีกรรมการลาประชุม ดังน้ี  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ลาประชุม เน่ืองจากป่วย  
๒) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน   ลาประชุม เน่ืองจากติดราชการ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 



๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๒)/๒๕๕๗  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖(๑๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗       
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑  คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่องการปรับปรุงค่านํ้าหนัก(ร้อยละ)
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖(๑๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําเป็นคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะกรรมการฯ ฝ่าย
เลขานุการได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทําคู่มือเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย และมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑)  ควรระบุ วันที่ ที่มีการปรับปรุงคู่มือการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน           
ของมหาวิทยาลัย ไว้ในส่วนท้ายของคํานํา ข้อความ “ปรับปรุงครั้งที่ ๔ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗” 

๒) ควรเพ่ิมเติมหมายเลขหน้าของเอกสารคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    
ของมหาวิทยาลัย 

๓) กําหนดโครงร่างกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 
  องค์ประกอบส่วนที่ ๑ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน ค่านํ้าหนักร้อยละ 
๒๐ ประกอบด้วย 

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดไตรมาสท่ี ๒  และสิ้นสุดไตรมาสท่ี ๔  
  องค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ค่านํ้าหนักร้อยละ 
๔๐ ประกอบด้วย 

- ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของตัวบ่งช้ี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ          
และของหน่วยงาน 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  องค์ประกอบส่วนที่ ๓ คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒๕ 
  องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ 
จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๕ 



๓ 
 

       และควรแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบโครงร่างกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทราบ 

๔)  ควรมีการกําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
สําหรับระยะเวลา ๓ ปี โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการดังน้ี 

๑. เพ่ิมเติมข้อมูลของคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๒. จัดพิมพ์โครงร่างกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ปี ๒๕๕๘ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และทําหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ  

๓. จัดทํา(ร่าง)กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๓ ปี โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา  

        ๓.๑.๒  รายงานผลการประเมินคณุภาพการบรหิารและคณุลกัษณะของผู้บริหารตามความเห็น
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพ    
การบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗       
(ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๓ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร) การประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖(๑๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและ 
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลของรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและ
คุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรฯ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล
รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรฯ ดังน้ี 

๑) ให้เพ่ิมเติมข้อมูลคํานํา  
๒) ให้ตรวจสอบเน้ือหาของรายงานและแก้ไขข้อความจากข้อความ “คุณลักษณะภาวะผู้นํา

และการบริหารงานของผู้บริหาร” เป็นข้อความ “คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” ทั้งหมด 
๓) บทที่ ๒ ขั้นตอนและวิธีการประเมิน ให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความจาก 
 ๓.๑) หน้า ๓ แก้ไขข้อความหัวข้อเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน จากข้อความ “ตอนที่ ๒  

เป็นการสอบถามคุณลักษณะภาวะผู้นําและการบริหารงานของผู้บริหาร” แก้ไขเป็น “เป็นการสอบถามคุณภาพ
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” 

 ๓.๒) หน้า ๔ แก้ไขข้อความหัวข้อ “ประชากร” แก้ไขเป็น “ประชากรที่ใช้ในการ
ประเมิน” 

 ๓.๓) หน้า ๕ แก้ไขข้อความหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ” แก้ไขเป็น “การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้” และแก้ไขหัวข้อ “เกณฑ์ในการแปลผล” แก้ไขเป็น “เกณฑ์การแปลผล” และให้
ปรับระยะการเว้นวรรคของข้อความคะแนน ช่วงค่าคะแนน และการแปลผลการประเมิน ให้แคบลงโดยเว้นวรรค  

๔) บทที่ ๓ ผลการประเมิน ใหแ้ก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 



๔ 
 

๔.๑) หน้า ๖ แก้ไขข้อความย่อหน้าแรก จากข้อความ “มีรายละเอียดดังน้ี” แก้ไขเป็น 
“ผลการประเมินดังรายละเอียดต่อไปน้ี” 

๔.๒) หน้า ๖ แก้ไขตาราง ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม คอลัมน์ข้อมูลทั่วไป 
หัวข้อ  ๑.เพศ  ๒.สาถานะ ๓.มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยข้อมูล
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อให้ย่อหน้าลึกเข้าไปจากหัวข้อ 

๔.๓) แก้ไขคําอธิบายข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามทุกตาราง โดยให้ตัดคําอธิบาย
จํานวนร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐานของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามออก และตรวจสอบข้อมูลตัวเลขและร้อยละ    
ที่แสดงให้รายละเอียดในแต่ละตารางให้ถูกต้อง 

๔.๔) แก้ไขข้อความ ตอนที่ ๒ ข้อความ “คุณลักษณะภาวะผู้นําและการบริหารงานของ
...” แก้ไขเป็น “คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” และแก้ไขข้อความ “ตาราง...แสดงผล
การประเมินคุณลักษณะภาวะผู้นําแลพะการบริหารงานของ...” แก้ไขเป็น “ตาราง...แสดงผลการประเมิน
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารของ...” ของผลการประเมินผู้บริหารในตารางที่ ๒ ให้เป็น
รูปแบบเดียวกันทั้งหมด  

๔.๕) แก้ไขข้อความ หัวข้อผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ
ผู้บริหารของ...ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ระบุช่ือตําแหน่งของผู้ถูกประเมิน และใส่วงเล็บช่ือ      
ผู้ถูกประเมิน ในตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  
 ๕) บทที่ ๔ สรุปผลการประเมิน ให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความดังน้ี  
 ๕.๑) ตาราง ๓๙ คอลัมน์ผู้บริหาร ต้ังแต่ลําดับที่ ๒ – ๘ ตัดวงเล็บช่ือผู้ถูกประเมินออก 
และให้ระบุตําแหน่ง ดังน้ี  
    ลําดับที่ ๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
    ลําดับที่ ๓ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 
    ลําดับที่ ๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและกิจการนักศึกษา 
    ลําดับที่ ๕ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ภูมิสถาปัตย์และนิติการ 
    ลําดับที่ ๖ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์ และส่งเสริมการมีงานทําของนักศึกษา 
    ลําดับที่ ๗ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการ 
    ลําดับที่ ๘ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
  ๕ .๒)  ตาราง ๔๐ “สรุปคุณลักษณะภาวะผู้ นําและการบริหารงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” แก้ไขเป็น “สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จําแนกตามกลุ่มผู้บริหาร”  
   ๕.๓ ) ให้ย้ายตาราง ๓๙ และตาราง ๔๐ ไปต่อท้ายตาราง ๓๘ ของบทท่ี ๓ และก่อน
ตาราง ๓๙ ให้เพ่ิมเติมข้อความ ว่า “จากการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
ความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปผลการ
ประเมินได้ดังน้ี” และท้ายตาราง ๓๙  ให้เขียนคําอธิบายข้อความ “ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและ
คุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยรวมอยู่ในระดับ... (Χ = …)” 
   ๕.๔ ) ย่อหน้าแรกบทที่ ๔ สรุปผลการประเมิน ให้เขียนอธิบายเป็นความเรียงข้อความ 
“การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย



๕ 
 

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามต้ังแต่วันที่... ถึงวันที่... ประชากรท่ีใช้ในการประเมิน... 
รวมทั้งหมด... คน สรุปผลการประเมินรายละเอียดดังน้ี” และให้เพ่ิมเติมหัวข้อโดยเรียงลําดับ ดังน้ี  
    -  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็น
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
    -  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จําแนกตามกลุ่มผู้บริหาร   
    - ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร จําแนกรายข้อ  
    - ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิด 
    - ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ๖) หน้า ๕๑ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ     
ต่อการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ให้ตัดข้อความ “ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการ
บริหารงานและต่อคุณลักษณะของผู้บริหารจากความคิดเห็นปลายเปิดแต่ละข้อมีความถี่เพียง ๑” ออก และให้
ใช้ข้อความว่า “อธิการบดีเป็นผู้บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ       
มีความรับผิดชอบ ยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตาม 
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามต่อการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ที่สําคัญ
ดังน้ี”  และให้จัดกลุ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานและคุณลักษณะในแต่ละข้อ แยกเป็น
ประเด็นในด้านการบริหารและคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และแจ้งผู้ถูกประเมินแต่ละคนทราบ 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
ความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  โดยประธาน
กรรมการฯ รับผิดชอบการจัดกลุ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 

  ๓.๑.๓  รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖(๑๒)/
๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบโดยมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้อนุกรรมการฯ แต่ละด้านแก้ไข(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบตามบันทึกข้อความท่ี 
คตป.๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว โดยอธิการบดีได้มอบหมายผู้เก่ียวข้องตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะกรรมการฯ 
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม)  

 ที่ประชุมรับทราบ  



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  (ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่    
๖(๑๒)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบหลักการจัดทํา(ร่าง)รายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗           
ฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดทํา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
นําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน        
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑) ให้เพ่ิมเติมข้อมูลบทสรุปผู้บริหาร 
๒) ให้แก้ไขหน้าสารบัญ บทที่ ๔ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

และบทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ให้หัวข้อสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบส่วนที่ ๑  การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน 
 ๑.๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน 
 ๑.๒ ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ี สมศ. ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ 
 ๑.๓ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  
องค์ประกอบส่วนที่ ๓ คณุภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ติดตามฯ จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
๓) บทที่ ๑ บทนํา ให้จัดเรียงลําดับหัวข้อใหม่ดังน้ี 

๓.๑) ความเป็นมา 
๓.๒) วัตถุประสงค์ 
๓.๓) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๓.๔) ขอบเขตของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
๓.๕) นิยามศัพท์เฉพาะ 
๓.๖) กรอบแนวคิดในการประเมิน 

 ๔) บทที่ ๒ เอกสารที่เก่ียวข้อง หน้าที่ ๘ หัวข้อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ให้ตัดข้อความและเพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 
  ๔.๑) ตัดข้อความท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้คําแนะนําตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๕ ทั้งข้อความออก 
  ๔.๒) ให้เพ่ิมเติมข้อความ “เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ มาต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ดังมี
รายละเอียดการดําเนินงานดังน้ี” และให้นําข้อมูลหัวข้อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน            
ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา หน้า ๙ – ๑๓ จากเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
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มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพ่ิมเติม และเพ่ิมเติมข้อมูลต่อท้ายข้อความ “จากการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี” และให้นําข้อมูล
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากรายงานผลการติดตามฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใส่  
 ๕) บทที่ ๓ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้แก้ไขและ
เพ่ิมเติมข้อมูล ดังน้ี 
  ๕.๑) หน้า ๙ แก้ไขข้อความหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” แก้ไขเป็น 
“กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและ
วิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
  ๕.๒) หน้า ๙ – ๑๑ ตารางท่ี ๑ และหน้า ๑๑ – ๑๓ ตารางท่ี ๒ ให้บีบช่อง “ค่านํ้าหนัก   
(ร้อยละ)” ให้แคบลง ระหว่างหัวข้อแหล่งข้อมูลและหัวข้อเคร่ืองมือ ให้เพ่ิมเติมหัวข้อ “วิธีการศึกษา”   
  ๕.๓) หน้า ๑๓ หัวข้อคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ให้เพ่ิมเติมข้อความการเกริ่นนําว่า “เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ก่อนข้อความ “คณะกรรมการ ได้แต่งต้ังอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ ด้าน ได้แก่...” 
 ๕.๔) หน้า ๑๔ แก้ไขหัวข้อ “แบบประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของ
ผู้บริหาร” แก้ไขเป็น “แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” 
 ๕.๕) หน้า ๑๔ หัวข้อการสัมภาษณ์ ข้อความ “การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดย
แบ่งกลุ่ม...” แก้ไขเป็น “การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบ่งกลุ่ม...” 
 ๕.๖) หน้า ๑๕ แก้ไขช่ือตารางที่ ๓  ข้อความ “และจํานวนการทอดแบบสอบถาม” แก้ไข
เป็น “และจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม” 
 ๖) บทที่ ๔ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้แก้ไขและเพ่ิมเติม
ข้อมูลดังน้ี 
  ๖.๑) ย่อหน้าแรกบรรทัดที่สอง แก้ไขข้อความ “และผลการติดตาม” แก้ไขเป็น “และมีผล
การติดตาม”  
  ๖.๒) ให้แก้ไขหัวข้อ “ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ” แก้ไขเป็น “การบริหารงานและ
ประสิทธิผลการบริหารงาน” และให้เพ่ิมเติมหัวข้อย่อย “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของทุกหน่วยงาน” ข้อย่อย “การใช้จ่ายงบประมาณ”   
  ๖.๓) ให้ตรวจสอบเน้ือหาของข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็น
การประเมินองค์ประกอบส่วนที่ ๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน   
  ๖.๔) ให้เพ่ิมเติมตารางข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี ๒ และไตรมาส   
ที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เปรียบเทียบเป็นร้อยละการเบิกจ่ายกับเกณฑ์การเบิกจ่ายที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
  ๖.๕) ให้แก้ไขหัวข้อ “ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์” แก้ไขเป็น “ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประเด็นยุทธศาสตร์” 
  ๖.๖) หน้าที่ ๓๐ ตารางที่ ๑๘ สรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์รายตัวบ่งช้ี 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แก้ไขและจัดเรียงช่องคอลัมน์ตัวบ่งช้ีใหม่ 
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ดังน้ี ๑) รวมทั้งสิ้น ๒) จํานวนบรรลุเป้าหมาย ๓) จํานวนไม่บรรลุเป้าหมาย ๔) บรรลุร้อยละ และเพ่ิมเติม
คอลัมน์ “ผลการประเมิน(ค่าคะแนน)” 
  ๖.๗) ให้เพ่ิมเติมข้อมูล “ตารางที่ ๑๙ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานักและสถาบัน” 
  ๖.๘) หน้า ๓๑ – ๕๙ ให้ใส่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ โดยให้ใช้หัวข้อข้อความว่า 
“ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน” และให้ตรวจสอบเน้ือหาข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นการ
ประเมินตามองค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สํานักและ
สถาบัน  เป็นอย่างไร หรือนําเสนอข้อมูลการพัฒนาระบบและกลไกที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หรืออาจตัดข้อมูลที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ไม่สอดคล้องกับประเด็นการประเมินออก  
  ๖.๙) ให้เพ่ิมเติมหัวข้อ “คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” ต่อท้าย
ข้อความในหน้าที่ ๕๙ และให้เพ่ิมเติมข้อมูล “ตารางสรุปคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” โดยให้นําข้อมูลจากเอกสารรายงานผล
การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใส่เป็นข้อมูลที่เพ่ิมเติม  และเพ่ิมเติมหัวข้อ “การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา” และนําข้อมูลรายงานผลการ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาใส่ 
 ๗) บทที่ ๕ บทสรุป และข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขข้อมูล “สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย” โดยเขียนสรุปตามประเด็นการประเมิน ๔ องค์ประกอบ จากบทท่ี ๔ มาใส่
โดยให้สรุปข้อมูลให้ชัดเจน กระชับ และได้ใจความสําคัญตามผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
คณะกรรมการ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการแก้ไขและ
เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และแจ้งประธานคณะกรรมการฯ ทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ติดต่อประสานงานคณะกรรมการทุกท่าน         
เพ่ือกําหนดวันประชุมและแจ้งคณะกรรมการทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 


