
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร  จ าปาเงิน ประธานกรรมการ 
 ๒.  พันต ารวจโทพัสกร  ดวงดาว รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางเบญจวรรณ  ยินดียม กรรมการ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย  มีชาญ กรรมการ  
 ๕.  นายพูนชัย  คทาวชัรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.  นางสาววันดี  แป้นน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗.  นางสาวพชัรพรรณ  หทัยโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี กรรมการและเลขานุการ      ลาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๓ น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องแจ้งใหท้ราบ 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี  ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ แจ้งว่า 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
และปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อที่จะด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า  นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี กรรมการและ
เลขานุการ ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบุคลากรมาช่วยอยู่ปฏิบัติงาน  
       นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเนื่องหน้า ๙ “ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขอความ
อนุเคราะห์พิจารณาบุคคลมาช่วยปฏิบัติงาน”  ว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ท าหนังสือที่ คตป. ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณานางสาวลักคนา พันธ์ไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ จนกว่าจะรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะแล้วเสร็จ 
       ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้นางสาววันดี แป้นน้อย และนางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์  ไปปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ เนื่องจากนางสาวลักคนา พันธ์ไทย  ติดภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้
ก าหนดแผนการตรวจสอบไว้แล้ว 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มีมตริับทราบ  
 

 ๓.๒ แต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 
        นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเนื่องหน้า ๑๑ “ระเบียบวาระที่ ๓.๒ แต่งตั้ง
อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” ว่า ในการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ  
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่ง และเสนอประธานลงนามค าสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ ๑๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง มีมติรับทราบและเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ  โดยมีการแก้ไขหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ให้ตัดข้อความ “ส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการ” ออก 
  ข้อ ๒ ให้แก้ไขข้อความ “ส่วนราชการและมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยและของอธิการบดี 



๓ 

 

  ข้อ ๓ ให้ตัดข้อความ “ส่วนราชการและ” ออก และให้แก้ไขข้อความ “ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙” 
แก้ไขเป็น “ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
 ๓.๓ กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเนื่องหน้า ๑๔ “ระเบียบวาระที่ ๔.๒ กรอบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ว่า ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติม
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการ
แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มีมตริับทราบ 
 

๓.๔ แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
         นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเนื่องหน้า ๑๘ “ระเบียบวาระที่ ๔.๓ แผนการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ว่า  
ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ บัดนี้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มีมตริับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้  
 



๔ 

 

  ๑. (ร่าง) แบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจากระบบบริหารงบประมาณ ๓D 
(แบบ คตป.๑–๐๑) 
  ๒. (ร่าง) แบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้จากระบบบริหารงบประมาณ ๓D 
(แบบ คตป.๑–๐๒) 
  ๓. (ร่าง) แบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทจากระบบบริหารงบประมาณ ๓D 
(แบบ คตป.๑–๐๓) 
  ๔. (ร่าง) แบบรายงานผลการด าเนินงานด้านความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ (แบบ คตป.๒–๐๑) 
         ๕. (ร่าง) แบบรายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์รายตัวบ่งชี้ จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ (แบบ คตป.๒–๐๒) 
  ๖. (ร่าง) แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (แบบ คตป.๓) 
  ๗. (ร่าง) แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (แบบ คตป.๔) 
  ๘. (ร่าง) แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี รองอธิการบดี  
และผู้ช่วยอธิการบดี (แบบ คตป.๕) 
  ๙. (ร่าง) แบบสอบถามข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ (แบบ คตป.๖–๐๑) 
  ๑๐. (ร่าง) แบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ( แบบ 
คตป.๖–๐๒) 
  ๑๑. (ร่าง) แบบติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา (แบบ คตป.๗) 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มีมติเห็นชอบเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขแบบประเมินคุณภาพการบริหารงาน  
และคุณลักษณะของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ คตป. ๕) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
กาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 ๕.๒ ก าหนดการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้ 

  ๑) สัมภาษณ์อธิการบดี   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
  ๒) สัมภาษณ์รองอธิการบดี คนที่ ๑  เวลา ๑๑.๐๑ – ๑๑.๓๐ น. 
  ๓) สัมภาษณ์รองอธิการบดี คนที่ ๒  เวลา ๑๑.๓๑ – ๑๒.๐๐ น. 
  ๔) สัมภาษณ์รองอธิการบดี คนที่ ๓  เวลา ๑๓.๐๑ – ๑๓.๓๐ น. 
 ๕) สัมภาษณ์รองอธิการบดี คนที่ ๔  เวลา ๑๓.๓๑ – ๑๔.๐๐ น. 
 ๖) สัมภาษณ์รองอธิการบดี คนที่ ๕  เวลา ๑๔.๐๑ – ๑๔.๓๐ น. 
 ๗) สัมภาษณ์ผู้ช่วยอธิการบดี คนที่ ๑ เวลา ๑๔.๓๑ – ๑๕.๐๐ น. 
       ๘) สัมภาษณ์ผู้ช่วยอธิการบดี คนที่ ๒ เวลา ๑๕.๐๑ – ๑๕.๓๐ น. 



๕ 

 

         ๙) สัมภาษณ์ผู้ช่วยอธิการบดี คนที่ ๓  เวลา ๑๕.๓๑ – ๑๖.๐๐ น. 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๕ น. 
 
 

นางสาววันดี  แป้นน้อย  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางสาวพชัรพรรณ  หทัยโชต ิ ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

นายพูนชัย  คทาวชัรกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


