
 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖ วันพฤหสับดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุทรัพย์คริี ชัน้ ๓  อาคารอํานวยการ   
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 

 
รายนามผูเ้ข้าประชุม 

๑. คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวชูศรี   อุดมกุศลศร ี  กรรมการ 
๓) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์   กุหลาบซ้อน  กรรมการ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา ผลาทร  กรรมการและเลขานุการ 
๕) นายพูนชัย คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖) นางสาวนันท์นภัส มีถาวร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาวลักคนา พันธ์ไทย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

   

     ๒. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
         ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ อนุกรรมการ 
๒) นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร ์ อนุกรรมการ 
๓) นางศศินันท์ แสงภู อนุกรรมการ 
๔) นางฐิติพร เพชรเทียนชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ 
๑) นางสาวปราณี สุขเกษม อนุกรรมการ 
๒) นางสาวเอ่ียมฤทธ์ิ รัตนานนท์ อนุกรรมการ 
๓) นางสาววิชชุดา จุลแสน อนุกรรมการ 
๔) นางสาวศิริรัตน์ แก้วเขียว อนุกรรมการและเลขานุการ 
ด้านจัดการศึกษา 
๑) อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง อนุกรรมการ 
๒) นางสาวธาราพร ไชยศรี อนุกรรมการ 
๓) นางสุพัตรา หมายเก้ือ อนุกรรมการ 
๔) อาจารย์มัสยา รุ่งอรุณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์            อนุกรรมการ 
๒) นางสาวกานต์สิรี ปานสวัสด์ิ              อนุกรรมการ 
๓) นางถิรดา โสมนัส                  อนุกรรมการ 
๔) อาจารย์ชลธิชา พันธ์สว่าง               อนุกรรมการและเลขานุการ 
 



รายนามผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ รองประธานกรรมการ ติดราชการ  
 

๒. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา  ลิขิตย่ิงวรา  อนุกรรมการ  ติดราชการ 
 

รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
  นางสาวทิพย์วรรณ  ทับทิมหิน  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน  

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณกรรมการและอนุกรรมการฯ ที่มาประชุม และในการประชุมครั้งน้ีมีเรื่อง
สําคัญการพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และ         
ขอเพ่ิมเติมระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาการจัดทําปฏิทินการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สําหรับระยะเวลา ๓ เดือน (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ – วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖)  
 

 ที่ประชุมรับทราบ และอนุญาตให้เพ่ิมระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาการจัดทําปฏิทินการการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สําหรับระยะเวลา ๓ เดือน (ต้ังแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖) 
 

๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า มีกรรมการลาประชุม ดังน้ี 

 ๑) รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์     ติดราชการ  
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตย่ิงวรา    ติดราชการ   

 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖   
 

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
โดยมีการแก้ไขดังน้ี 



๑. รายช่ือกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย “นาวาเอก
ธีรฏะวัฒน์” แก้ไขเป็น “นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์”  

๒. ข้อความ “วาระที่ 1” แก้ไขเป็น “ระเบียบวาระที่ 1” ข้อความ “วาระที่ 2” แก้ไขเป็น 
“ระเบียบวาระที่ 2”  ข้อความ “วาระที่ 3” แก้ไขเป็น “ระเบียบวาระที่ 3” ข้อความ “วาระที่ 4” แก้ไขเป็น 
“ระเบียบวาระที่ 4” ข้อความ “วาระที่ 5” แก้ไขเป็น “ระเบียบวาระที่ 5” 

๓. หน้า ๙  มีการแก้ไข ดังน้ี 
- ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อความ “เสนอรายช่ือคณะกรรมการ ฯ เพ่ือทําหน้าที่ต่าง ๆ ดังน้ี” แก้ไขเป็น 

“พิจารณาเลือกคณะกรรมการฯ ผู้ทําหน้าที่ต่าง ๆ โดยเลือกกันเองดังน้ี” 
- ระเบียบวาระที่ ๔.๑ มติที่ประชุม ข้อความ “เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี” แก้ไขเป็น  
“เห็นชอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดํารงตําแหน่งต่าง ๆ            
โดยเลอืกกันเอง ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังน้ี” 

๔. หน้า ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒  ข้อความ “คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการฯ 
แต่ละด้านจากผู้ปฏิบัติงานในด้านน้ัน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมาย เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง” 
แก้ไขเป็น “คณะอนุกรรมการแต่ละด้าน แต่งต้ังโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย”  

๕. หน้า ๑๓  ระเบียบวาระที่ ๔.๒ มติที่ประชุม ให้เพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 
๑) เห็นชอบให้แต่งต้ังอนุกรรมการแต่ละด้าน และมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ทําหน้าที่

กํากับดูแลอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน 
๒) เห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยใช้กรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ  สืบเน่ืองเร่ืองแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําคําสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คําสั่งที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และคําสั่ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คําสั่งที่ ๒/๒๕๕๖ 
เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม) ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2556  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารการประชุมหน้าที่ ๑๔ – ๑๗   
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และในการประชุมทุกคร้ังใหบ้รรจุระเบียบวาระเรื่องสืบเน่ืองการประชุม ดังน้ี 

๑. ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องสืบเน่ืองเพ่ือรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๒. ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเน่ืองเพ่ือพิจารณา 

 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖         
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือทําหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและมหาวิทยาลัย ฯ ในด้านที่
คณะอนุกรรมการฯ ได้รับมอบหมายเพ่ือนํามาวิเคราะห์ และจัดทํา (ร่าง) รายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เสนอคณะกรรมการฯ จึงขอให้อนุกรรมการฯ แต่ละด้านนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. ด้านงบประมาณ และด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ได้นําเสนอผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านนโยบาย แผน และ
งบประมาณต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม หน้า ๑ – หน้า ๘) 

๒. ด้านการจัดการศึกษา 
 อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ได้นําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้านการจัดการศึกษาต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม หน้า ๙ – หน้า ๑๗) 
๓. ด้านวิจัย และด้านการบริการทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร  โพคัยสวรรค์ ได้นําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้านวิจัย และด้านการบริการทางวิชาการต่อที่ประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารแยกเล่ม หน้า ๑๘ – หน้า ๒๑) 

๔. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นางสาวทิพย์วรรณ ทับทิมหิน ได้นําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม 
หน้า ๒๒ – หน้า ๒๔)  

 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และมีมติ ดังน้ี  

๑. ให้คณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้านดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล ดังน้ี 
๑) ด้านงบประมาณ 

-  เพ่ิมเติมหัวข้อ ๑.๑ แหล่งงบประมาณ โดยแบ่งเป็นข้อ ๑.๑.๑ เงินงบประมาณ และ                
ข้อ ๑.๑.๒ เงินรายได้  

- เพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียดประมาณการรายรับ และรายจ่าย  
- เพ่ิมเติมข้อมูลรายได้ค้างรับ ปี ๒๕๕๖  โดยหมายเหตุจํานวนเงินค้างรับ และยอดรวมรายได้ 
- เพ่ิมเติมข้อมูลรายจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

๒) ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์  
ให้ประธานอนุกรรมการด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  ให้ถูกต้อง  
  ๓) ด้านการจัดการศึกษา  

- ตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักศึกษาให้ถูกต้อง  



- หน้า ๙  ช่ือตารางที่ ๕  แก้ไขเป็น “จํานวนนักศึกษาใหม่ภาคปกติตามแผนและผลจําแนก
ตามคณะ” 

- หน้า ๑๐ ช่ือตารางที่ ๖  แก้ไขเป็น “จํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามหลักสูตร” 
- หน้า ๑๑ ช่ือตารางที่ ๗  แก้ไขเป็น “จํานวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งหมดจําแนก

ตามคณะ” 
- หน้า ๑๑ เพ่ิมเติมข้อมูลตารางที่ ๘ “จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตาม

หลักสูตร” และตัดข้อความท้ายตารางที่ ๘ ออก 
-  เพ่ิมเติมข้อมูลจํานวนอาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ และตําแหน่งทางวิชาการ 
-  เพ่ิมเติมข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา 
- เพ่ิมเติมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกเรื่องที่นําเสนอ 

  ๔) ด้านการวิจัย 
-  หน้า ๑๘ ช่ือตารางที่ ๑๓  แก้ไขเป็น “แหล่งงบประมาณการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – 

๒๕๕๖ 
- เพ่ิมเติมข้อมูลแหล่งที่มาของงบประมาณงานวิจัยจากแหล่งภายนอก 
- เพ่ิมเติมข้อมูลจํานวนอาจารย์ที่ทําวิจัยในแต่ละคณะจําแนกเป็นชุดโครงการวิจัยและการวิจัยเด่ียว 
- เพ่ิมเติมข้อมูลงบประมาณตามจํานวนผลงานวิจัยในแต่ละคณะ 
- หน้า ๑๙  ช่ือตารางที่ ๒๕ แก้ไขเป็น “ตารางที่ ๑๕ จํานวนผลงานวิจัยจําแนกตามคณะ” 

และเพ่ิมเติมข้อมูล “หมายเหตุ  ข้อมูลการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๕๗ เรื่อง 
- หน้า ๑๙  ท้ายตารางที่ ๑๖ ตัดข้อความ “จํานวน ๓๕ เรื่อง” ออก   
- หน้า ๑๙  ช่ือตารางที่ ๓๗  แก้ไขเป็น “ตารางที่ ๑๗  ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์” 

  ๕)  ด้านการบริการทางวิชาการ 
-  เพ่ิมเติมข้อมูลแหล่งที่มาของงบประมาณงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
-  เพ่ิมเติมข้อมูลจํานวนอาจารย์ที่ให้บริการทางวิชาการแยกตามคณะ 
-  เพ่ิมเติมข้อมูลจํานวนงานบริการทางวิชาการที่บูรณาการร่วมกับงานวิจัย 

๖) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 - เพ่ิมเติมข้อมูลแหล่งที่มาของงบประมาณงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากแหล่ง
ภายนอก 

- เพ่ิมเติมข้อมูลจํานวนโครงการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมปีงบประมาณ “พ.ศ. ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๖” และเพ่ิมเติมข้อมูลหมายเหตุ “ช่ือโครงการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ” 

๒.  เพ่ิมเติมข้อมูล “ผลงานโดดเด่น” ของแต่ละด้าน 
๓.  ช่ือตารางทุกตารางให้แก้ไข  โดยนําช่ือตาราง และเลขที่ตารางไว้ด้านบนของตารางและจัด

เรียงลําดับให้ถูกต้อง 
๔.  ให้ผู้ที่รับผิดชอบแต่ละด้านแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดส่งให้ประธานอนุกรรมการฯ ที่กํากับ

ดูแล แต่ละด้าน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 



๔.๒  พิจารณาจัดทําปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สําหรับระยะเวลา ๓ เดือน (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

ประธาน ช้ีแจงว่า การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
จะต้องดําเนินการภายใน ๖๐ วัน  สิ่งที่จะต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มีดังน้ี 

๑)  รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
๓) ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร (อธิการบดี คณบดีและ

ผู้อํานวยการสํานัก) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓ 
จึงควรมีการจัดทําปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 

สําหรับระยะเวลา ๓ เดือน ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฯ เป็นไปตามข้อ ๙  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบให้จัดทําปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สําหรับระยะเวลา ๓ เดือน (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)        
และมอบหมายให้เลขานุการ นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป ดังน้ี 

๑. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระยะเวลา ๓ เดือน (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖) 

๒. ข้อมูลเก่ียวกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. การประเมินคุณภาพภายนอกของ  
สมศ. และ ก.พ.ร. และตารางแสดงรายละเอียดตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

๓. ตารางแสดงกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖  โดยให้มีรายละเอียดองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน  ค่านํ้าหนัก (ร้อยละ) แหล่งข้อมูล และ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  

๔. หลักเกณฑ์และตารางการให้คะแนนการสัมภาษณ์ 
๑) อธิการบดี (๒ ท่าน) 
๒) รองอธิการบดี 
๓) ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔) คณบดี/คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
๕) ผู้อํานวยการสํานักและสถาบัน  
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖   
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เป็นวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ช้ัน ๓ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  



 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 นางสาวนันท์นภัส      มีถาวร        ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

นางสาวลักคนา         พันธ์ไทย   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
นายพูนชัย        คทาวัชรกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 


