
๑ 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๒(๘)/๒๕๕๗วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุเล็ก ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ   
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 

 
รายนามผูเ้ข้าประชุม 

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

   
รายนามผู้ไม่มาประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
๑) รองศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร   กรรมการและเลขานุการ    ลาประชุม 
๒) นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ ติดราชการ  

รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
   นางสาววิชชุดา  จุลแสน              นักตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๓๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 

๑) แนะนําคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
พันตํารวจโทพัสกร  ดวงดาว  ปัจจุบันดํารงตําแหน่งสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตํารวจภูธรธงชัย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

๒) สาระสําคัญในการประชุมคร้ังน้ีที่จะขอหารือกับคณะกรรมการมี ๒ เรื่อง คือ ๑) เรื่องการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๗  ๒) เรื่องพิจารณาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  

๓) ขอเพ่ิมเติมวาระพิจารณา ๔.๑ เรื่องพิจารณาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (ต้ังแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 

 ที่ประชุมรับทราบ 



๒ 
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ ช่วยเลขานุการ แจ้ง ว่า นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์ กุหลาบซ้อน              
อยู่ระหว่างการเดินทางมาร่วมประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ขอลาประชุมเน่ืองจากป่วย และ
นางสาวนันท์นภัส มีถาวร ติดราชการ  

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๗)/๒๕๕๗  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗   
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑(๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ โดย
มีการแก้ไขดังน้ี 

๑. แก้ไขหน้าที่ ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จากข้อความ “ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖” เป็นข้อความ “ครั้งที่ ๖(๖)/๒๕๕๖”  

๒. แก้ไขปกเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
จากข้อความ “ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗” เป็นข้อความ “ครั้งที่ ๒(๘)/๒๕๕๗” 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑   เรื่องสรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
ตามตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับคณะและวิทยาลัย และระดับสํานักและสถาบัน     
ในรูปแบบค่าคะแนนเต็ม ๕  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองหน้า ๑๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่องสรุปผล
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ตามตัวบ่งช้ีที่ ๗.๖ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับคณะและวิทยาลัย และระดับสํานักและสถาบัน ในรูปแบบค่าคะแนนเต็ม ๕  
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑(๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดสรุปผล
คะแนนตามเอกสารหน้าที่ ๑๕ – ๑๗ และรายละเอียดการให้คะแนนตามเอกสารหน้าที่ ๑๘ – ๒๑ และได้นําผล
คะแนนไปใช้ประกอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งช้ีที่ ๗.๖ การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันเรียบร้อยแล้ว  

 ที่ประชุมรับทราบ 

  ๓.๑.๒  เรื่องรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองหน้า ๑๖ ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ เรื่องรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑(๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้นําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    



๓ 
 

ของส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังน้ี 
   ๑)  ในการพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ควรเสนอ
เอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน เพ่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้ศึกษาข้อมูลและพิจารณาได้
ครอบคลุม 
   ๒)  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมบทสรุปผู้บริหาร 
   ๓)  มีหลายตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุ ซึ่งแต่ละเรื่องเป็นสาระสําคัญ เช่น เรื่องผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ ผู้บริหารควรทบทวนหาแนวทางแก้ไข 
   ๔)  ในภาพรวมควรมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานผลการดําเนินงานให้ชัดเจน และต้องทําให้
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งในเกณฑ์มาตรฐานนั้นตัวบ่งช้ีใดที่เป็นสาระสําคัญ
จะต้องบริหารจัดการให้ตัวบ่งช้ีน้ันสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
   ๕)  ควรแสดงการวิเคราะห์ตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม การวางกรอบแนวคิดในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย หากเราไม่ได้เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ก็ไม่ควรใช้กรอบลักษณะน้ี 
กรณีน้ีสามารถระบุได้ว่ากรอบการวิเคราะห์ คือ การประเมินตาม ๖ ยุทธ์ศาสตร์ 
   ให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปศึกษาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 และได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี ข้อที่ ๑) 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ให้นําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ฯ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และกรรมการสภาบางท่านไม่ได้นําเอกสารรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มา จึงทําให้เกิดการสับสนด้านข้อมูล และฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามฯ ได้แจกเอกสารรายงานผลการติดตามฯ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันประชุม
เรียบร้อยแล้ว ข้อที่ ๒) ฝ่ายเลขานุการได้เพ่ิมเติมบทสรุปสําหรับผู้บริหารในรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่มที่นําเสนอคณะกรรมการ)                   
ข้อที่ ๕) คณะกรรมการฯ ได้ช้ีแจงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบว่ากรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้ง        
๖ ยุทธศาสตร์ 
 ประธาน ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เก่ียวกับข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ข้อที่ ๓) และ ข้อที่ ๔) ว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความสําคัญในเร่ืองดังกล่าวในเชิงการบริหารจัดการ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  พิจารณาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗)  

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ได้นําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑)ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 



๔ 
 

๓) ด้านการจัดการศึกษา ๔) ด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
โดยรายงานตามกรอบเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา  

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน รายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ และรายงานการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต้ังแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะเก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ดังน้ี         

๑) การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ ๒๗๘,๔๒๙,๙๐๐ บาท ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จําแนกตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ จํานวนทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ พบว่า     
ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด(ภาพรวมสะสมร้อยละ ๔๖) จํานวน ๑๘ 
โครงการ ผลการเบิกจ่ายตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด จํานวน ๒๔ โครงการ และยังไม่ได้ดําเนินการ
เบิกจ่าย จํานวน ๑๑ โครงการ   

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ งบประมาณ ๙๙,๕๒๑,๔๘๐ บาท ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จําแนกตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ จํานวนทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ พบว่า      
ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด(ภาพรวมสะสมร้อยละ ๔๖) จํานวน ๑๕ 
โครงการ ผลการเบิกจ่ายตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด จํานวน ๔๓ โครงการ และยังไม่ได้ดําเนินการ
เบิกจ่าย จํานวน ๑ โครงการ 

๓) การเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์ งบประมาณ ๓,๐๙๒,๕๒๐ บาท ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จําแนกตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ จํานวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ พบว่า     
ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด(ภาพรวมสะสมร้อยละ ๔๖) จํานวน ๒ โครงการ 
ผลการเบิกจ่ายตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด จํานวน ๖ โครงการ และยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่าย 
จํานวน ๓ โครงการ  

๔) ควรมีการกํากับและติดตามให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่าย เร่งดําเนินการเบิกจ่าย
พร้อมทั้งช้ีแจงสาเหตุ ปัญหา และอุปสรรคที่ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์          
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) และให้ดําเนินการ ดังน้ี 

๑. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ในภาพรวม โดยจําแนกเป็นประเด็นประกอบด้วย ๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด  ๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตํ่ากว่าเกณฑ์กระทรวงการคลังกําหนด      
๓) หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร เสนอมหาวิทยาลัยฯ ทราบ เพ่ือกํากับ
และติดตามให้หน่วยงานเร่งดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กําหนด 

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการที่ กํากับดูแลแต่ละด้านสรุปรายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗) ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการทาง
วิชาการ และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสนอมหาวิทยาลัยฯ ทราบ 

 



๕ 
 

๔.๒  พิจารณา(ร่าง)กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

ประธาน ได้นําเสนอ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี 

๔.๒.๑ หลักการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๑) ยึดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามมาตรา ๔๙ และ ๕๐            

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
๒) ไม่ซ้ําซ้อนกับการประเมินที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการอยู่แล้ว พยายามใช้ผลการประเมิน

ที่มีอยู่ให้มากที่สุด เพ่ือไม่เป็นภาระแก่มหาวิทยาลัยมากจนเกินไป 
๓) ถือความง่าย สะดวก รวดเร็ว แต่ไห้ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์การประเมินและมีความ

น่าเช่ือถือได้ โดยใช้ตัวบ่งช้ีที่สําคัญจริง ๆ และมีจํานวนไม่มาก 
๔) คํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ในการพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
๕) ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ๒ ครั้ง คือ หลัง ๒ ไตรมาสแรกของ

ปีงบประมาณ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 ๔.๒.๒  กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย  
 ๑) องค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน ค่า
นํ้าหนักร้อยละ ๓๕  
 ๒) องค์ประกอบส่วนที่ ๒ การปฏิบัติงานตามพันธกิจ ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๕  
 ๓) องค์ประกอบส่วนที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒๐ 
 ๔) องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การดําเนินงาน แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ จากผลการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
 ๔.๒.๓  สาระสําคัญและจุดเน้นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย      
ที่จะใช้เป็นประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการประเมิน ระยะเวลาการประเมิน 
ส่วนที่ ๑  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เน้นเรื่องประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน 

รอบท่ี ๑  ต้ังแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึงวันที่ 
๓๑ มี.ค. ๕๗ (การประเมิน ๒ ไตรมาส
แรก) ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๗ 
 
รอบท่ี ๒  ต้ังแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึงวันที่ 
๓๐  ก .ย .  ๕๗  (ก า รป ร ะ เ มิ น ตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) ภายในวันที่ ๓๑ 
ต.ค. ๕๗ 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  
๑) ด้านการจัดการศึกษา เน้นเร่ืองการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพบัณฑิต การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
๒) ด้านการวิจัย เน้นเร่ืองการจัดทําชุดโครงการวิจัยที่เน้นการ

วิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๓) ด้ านการบริการทาง วิชาการ  เ น้น เรื่ อ งประเมินผล

ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 



๖ 
 

ประเด็นการประเมิน ระยะเวลาการประเมิน 
๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เน้นเรื่องการนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
ส่ วนที่  ๓  เ น้ นก า รบ ริห า ร ง านตามหลั ก ธ ร รม า ภิบ าล  
เน้นคุณลักษณะผู้บริหารที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ส่วนที่  ๔  เน้นการดําเนินการจากผลการประเมินในปีทีผ่่านมา 

 
 ๔.๒.๔  แหล่งข้อมูลและเคร่ืองมือการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย 
  ๑)  รายงานการประเมินตนเอง 
  ๒)  รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
  ๓)  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๔)  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
  ๕)  การสัมภาษณ์ 
  ๖)  การสอบถามความคิดเห็น 
  ๗)  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง)กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ดําเนินการ
ดังน้ี 

๑. ปรับค่านํ้าหนักองค์ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์ประกอบส่วนที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร จาก“ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒๐” เป็น “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๕” และองค์ประกอบส่วนที่ ๔ การ
ดําเนินงาน แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากผลการประเมินใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา จาก “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๐” เป็น “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๕” 

๒. ให้คณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณาเพ่ิมเติมแหล่งข้อมูลตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปรับปรุงเคร่ืองมือการประเมิน        
ในแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 

 ๒.๑ มอบหมาย ผศ.หรรษา ผลาทร พิจารณาปรับปรุงแบบรายงานการประเมินตนเอง 
รายละเอียดองค์ประกอบตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของ สมศ. 

 ๒.๒  มอบหมาย นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์ กุหลาบซ้อน พิจารณาแบบสัมภาษณ์ 
 ๒ .๓ มอบหมาย พันตํารวจโทพัสกร ดวงดาว และนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี พิจารณา

แบบสอบถามความคิดเห็น 
 ๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขและจัดทํากรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นําเสนอที่ประชุมในคร้ังต่อไป  
 



๗ 
 

๔.๓ พิจารณา(ร่าง) ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ได้นําเสนอ(ร่าง)ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ ๓๒ – ๓๔) 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ เห็นชอบ(ร่าง)ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล
กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินการ นําเสนอที่ประชุมในคร้ังต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓(๙)/๒๕๕๗   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓(๙)/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 

นางสาวลักคนา         พันธ์ไทย   ผู้บันทึกและผูพิ้มพ์รายงานการประชุม 
นายพูนชัย        คทาวัชรกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 


