
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

                               ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ   
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

 
 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร  จ าปาเงิน ประธานกรรมการ 
 ๒.  พันต ารวจโทพัสกร  ดวงดาว รองประธาน 
 ๓.  นางเบญจวรรณ  ยินดียม กรรมการ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย  มีชาญ กรรมการ 
 ๕.  นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี กรรมการและเลขานุการ
 ๖.  นายพูนชัย  คทาวชัรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗.  นางสาววันดี  แป้นน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวพชัรพรรณ  หทัยโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักสตัย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 - 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องแจ้งใหท้ราบ 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน  
  ๑.๑.๑ ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้ร่วมปรึกษาหารือแนวทาง ตลอดจนตอบข้อสงสัย ข้อซักถามให้ความชัดเจนแก่
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
  ๑.๑.๒ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ และให้ความ
ร่วมมือในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในครั้งนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
  ๑.๑.๓ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี ้ในการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ควรหาแนวทางในการตั้งโจทย์ค าถามเพื่อให้
ได้คุณภาพมาตรฐานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   
   

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 มติที่ประชุม  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการ
แก้ไขดังนี ้
 ๑. หน้า ๖ ระเบียบวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้ตัดค าว่า “งาน” ในบรรทัดที่ ๔ ออก เนื่องจากข้อความซ้ ากัน 
 ๒. หน้า ๗ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ข้อ ๓.๑ ในบรรทัดที่ ๕ ให้แก้ไขข้อความ “ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘” แก้ไขเป็น “ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙” 
 ๓. หน้า ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ ให้แก้ไขข้อความ ๕.๒ ข้อ ๗ “สัมภาษณ์ผู้ช่วยอธิการบดี คนที่ 
๒” แก้ไขเป็น “สัมภาษณ์ผู้ช่วยอธิการบดี คนที่ ๑” 
 ๔. หน้า ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ ให้แก้ไขข้อความ ๕.๒ ข้อ ๗ “เวลา ๑๕.๐๑–๑๕.๓๐ น.” 
 แก้ไขเป็น “เวลา ๑๔.๓๑–๑๕.๐๐ น.” 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑.๑ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
   สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๓.๑ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 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 มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้นางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์ ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
แทนนางสาวลักคนา พันธ์ไทย เนื่องจากติดภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ก าหนดแผนการ
ตรวจสอบไว้แล้ว บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้แต่งตั้ งนางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีมตริับทราบ 
 
 ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
     ๓.๒.๑ แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารของอธิการบดี  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี (แบบ คตป.๕) 
       สืบเนื่องระเบียบวาระที่  ๔.๑ พิจารณาเครื่องมือที่ ใช้ ในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม 



๓ 

 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เ ห็นชอบเครื่องมือที่ ใช้ ในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไข
แบบประ เมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารของอธิการบดี  รองอธิการบดี  
และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ คตป. ๕)  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการแก้ไขแบบประเมินคุณภาพ 
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ คตป. ๕) เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอให้
คณะกรรมการฯ ทราบและพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

   มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีมติเห็นชอบแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารของอธิการบดี  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี (แบบ คตป. ๕)  
 
 ๓.๒.๒ (ร่าง) ก าหนดการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
               สืบเนื่องระเบียบวาระที่  ๕.๒  ก าหนดการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เห็นชอบก าหนดการสัมภาษณ์ อธิการบดี รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น 
 

              ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดต่อประสานงานกับอธิการบดี และได้แจ้งมาว่าวันดังกล่าวไม่
สามารถมารับการสัมภาษณ์ได้ เนื่องจากติดภารกิจไปร่วมประชุมโครงการพระราชด าริครบรอบ ๑๒ ปี  
ณ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการสัมภาษณ์ จากวันที่ ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการ
สัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาประเด็นค าถามสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดกรอบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 
 เนื่องจากองค์ประกอบส่วนที่  ๓ คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร  
และองค์ประกอบส่วนที่ ๔  การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการประเมินใน



๔ 

 

ปีที่ผ่านมา จะต้องมีการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อประเมินผลและจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งมาประกอบการสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาประเด็นข้อค าถามการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
   

 มติที่ประชุม  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง มีมตเิห็นชอบประเด็นค าถามสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 ๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นในการพัฒนา
ในเรื่องใดบ้าง 
 ๒. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณอย่างไร และการจัดท างบประมาณสอดคล้องกับจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร 
 ๓. การจัดสรรงบประมาณ  
 ๓.๑ การจัดสรรงบประมาณมีการจัดล าดับความส าคัญหรือไม่ อย่างไร 
 ๓.๒ มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

 ๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย มีการเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร 
 ๕. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
จากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยและสายงานบังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย   
ได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขอย่างไรบ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 
  ๖. มหาวิทยาลัยและสายงานบังคับบัญชาของท่าน มีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษหรือผลงานที่ 
ประสบผลส าเร็จที่ท่านภาคภูมิใจอะไรบ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
กาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น. 
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