
                      รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๑ 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) รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์  รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวชูศรี   อุดมกุศลศร ี  กรรมการ 
๔) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์   กุหลาบซ้อน  กรรมการ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา ผลาทร  กรรมการและเลขานุการ 
๖) นายพูนชัย คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาวนันท์นภัส มีถาวร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘) นางสาวลักคนา พันธ์ไทย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

   

     ๒. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
         ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

๑) นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร ์ อนุกรรมการ 
๒) นางศศินันท์ แสงภู อนุกรรมการ 
๓) นางฐิติพร เพชรเทียนชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ 
๑) นางสาวเอ่ียมฤทธ์ิ รัตนานนท์ อนุกรรมการ 
๒) นางสาวศิริรัตน์ แก้วเขียว อนุกรรมการและเลขานุการ 
ด้านจัดการศึกษา 
๑) นางสุพัตรา หมายเก้ือ อนุกรรมการ 
๒) อาจารย์มัสยา รุ่งอรุณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์            อนุกรรมการ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตย่ิงวรา อนุกรรมการ 
๓) นางสาวกานต์สิรี ปานสวัสด์ิ              อนุกรรมการ 
๔) อาจารย์ชลธิชา พันธ์สว่าง               อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิรพิงษ์   อนุกรรมการ    ติดราชการ 
 



๒ 
 

ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ 
๑) นางสาวปราณี  สุขเกษม   อนุกรรมการ ลาการประชุม 
๒) นางสาววิชชุดา จุลแสน   อนุกรรมการ  ลาการประชุม  

 ด้านการจัดการศึกษา 
๑) อาจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง   อนุกรรมการ  ติดราชการ 
๒) นางสาวธาราพร  ไชยศรี   อนุกรรมการ  ลาการประชุม 
ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     นางถิรดา  โสมนัส                   อนุกรรมการ   ลาการประชุม 

 
รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์จินตศักด์ิ  กาญจนอโนทัย  รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒. นางสาวทิพย์วรรณ  ทับทิมหิน  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน  

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหารของหน่วยงานด้านต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูล
และปฏิบัติงานตามที่ ไ ด้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน               
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๕๖ เป็นไปอย่างเรียบร้อย และในการประชุมครั้ง น้ี            
คณะกรรมการฯ จะได้ตรวจสอบ(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานในแต่ละด้าน ตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
ในครั้งที่แล้ว   
 

 ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า มีอนุกรรมการ ลาประชุม ดังน้ี 

 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์  ติดราชการ  
 ๒) อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง  ติดราชการ 
 ๓) นางสาวปราณี  สุขเกษม  ลาการประชุม 
 ๔) นางสาวธาราพร  ไชยศรี  ลาการประชุม 
 ๕) นางถิรดา  โสมนัส  ลาการประชุม       
 ๖) นางสาววิชชุดา  จุลแสน  ลาการประชุม 

 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖   

 

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือรับรองรายงาน     
การประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
โดยมีการแก้ไขดังน้ี 

หน้า ๑๑  มีการแก้ไข ดังน้ี 
๑.  ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อ ๑. ข้อความ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์” แก้ไขเป็น   

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ”  
๒.  ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อ ๒. ข้อความ “อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง” แก้ไขเป็น “อาจารย์  

ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  
๓. ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อ ๓. ข้อความ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร  โพคัยสวรรค์” แก้ไขเป็น 

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร  โพคัยสวรรค์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา” 
๔. ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อ ๔. ข้อความ “นางสาวทิพย์วรรณ  ทับทิมหิน” แก้ไขเป็น “นางสาว

ทิพย์วรรณ ทับทิมหิน หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม” 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑.๑ เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๖  
   นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองเรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีมติให้คณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้านดําเนินการแก้ไขและ
เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ จึงขอให้อนุกรรมกรรมการฯ แต่ละด้าน
นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

๑. ด้านงบประมาณ 
นางฐิติพร  เพชรเทียนชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ได้นําเสนอผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารแยกเล่ม หน้า ๑ – หน้า ๒) 

๒. ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 
นางสาวเอ่ียมฤทธ์ิ  รัตนานานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นําเสนอผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณต่อที่ประชุม 
(รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม หน้า ๒ – หน้า ๗) 

๓. ด้านการจัดการศึกษา 
อาจารย์มัสยา  รุ่งอรุณ รองผู้ อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          

ได้นําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด้านการจัดการศึกษาต่อที่
ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม หน้า ๘ – หน้า ๑๗) 



๔ 
 

๔. ด้านวิจัย และด้านการบริการทางวิชาการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร  โพคัยสวรรค์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นําเสนอ
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด้านวิจัย และด้านบริการทางวิชาการต่อ 
ที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม หน้า ๑๗ – หน้า ๓๒) 

๕. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นางสาวทิพย์วรรณ  ทับทิมหิน หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ได้นําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม หน้า ๓๓ – หน้า ๔๐) 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และมมีติ  
ดังน้ี 

๑.  ให้คณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้านดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล ดังน้ี 
๑) ด้านงบประมาณ 

๑.๑) เพ่ิมเติมข้อมูลตารางสรุปแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและแหล่งงบประมาณเงินรายได้  
ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

๑.๒) เพ่ิมเติมข้อมูลคําอธิบายหัวข้อ ๑.๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน 
๑.๓) เพ่ิมเติมข้อมูลตารางเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
๑.๔) เพ่ิมเติมข้อมูลคําอธิบายรายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
๑.๕) เพ่ิมเติมข้อมูลประมาณการรายรับ 
๑.๖) ตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๗) เพ่ิมเติมข้อมูลตารางเปรียบเทียบรายจ่ายงบประมาณตามแผนกับรายจ่ายจริง 
๑.๘) เพ่ิมเติมข้อมูลตารางแสดงการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒) ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 
  ๒.๑) เพ่ิมเติมข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย พร้อมอธิบาย

สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๒.๒) เพ่ิมเติมข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่โดดเด่นในภาพรวมแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๒.๓) ปรับรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานให้มีความกระชับ แยกตามประเด็นหลักโดย

พิจารณาจากตัวบ่งช้ี 
 ๓) ด้านการจัดการศึกษา 
  ๓.๑) ให้ปรับภาษาที่ใช้ในการรายงานผลการดําเนินงานให้เป็นภาษาเขียน 
  ๓.๒) เพ่ิมเติมข้อมูลคําอธิบายการศึกษาภาคพิเศษ 
  ๓.๓) หน้า ๑๐ แก้ไขข้อความจาก “มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ต้ังแต่ปี” เป็น “มีจํานวนเพ่ิมขึ้น

ต้ังแต่ปี” 
  ๓ .๔) เพ่ิมเติมข้อมูลคําอธิบายการจัดทําข้อมูลในตารางที่ ๑๐ แสดงจํานวนอาจารย์       

จํานวนจําแนกตามคณะ/วิทยาลัยและคุณวุฒิ และตารางที่ ๑๑ แสดงจํานวนอาจารย์ จํานวนจําแนกตามคณะ/
วิทยาลัยและคุณวุฒิ  

  ๓.๕) ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานให้ครบถ้วนตามประเด็นพิจารณาด้าน
ความสําเร็จของแผนการรับนักศึกษา ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ด้านคุณภาพอาจารย์ และ
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 



๕ 
 

 ๔) ด้านการวิจัย 
  ๔.๑) แก้ไขข้อมูลรายละเอียดผลการดําเนินงานด้านการวิจัยในส่วนของภาคผนวกให้ถูกต้อง 
  ๔.๒) แก้ไขข้อมูลตารางที่ ๑๖ แหล่งงบประมาณด้านงานวิจัยจากแหล่งภายนอกให้ถูกต้อง 
  ๔.๓) เพ่ิมเติมข้อมูลตารางแสดงจํานวนอาจารย์ที่ทําวิจัยแยกตามคณะ  
  ๔.๔) เพ่ิมเติมข้อมูลตารางแสดงจํานวนอาจารย์ที่ทํางานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและ   

ของคณะ และคําอธิบายวิธีการนับจํานวนอาจารย์ที่ทํางานวิจัย 
 ๕) ด้านการบริการทางวิชาการ 
  ๕.๑) หน้า ๒๐ แก้ไขข้อมูลรายละเอียดผลการดําเนินงาน แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   

ในการดําเนินงานให้ชัดเจนและเพ่ิมเติมข้อมูลโครงการที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับ  
  ๕.๒) นําตารางที่แสดงข้อมูลผลการดําเนินงานต้ังแต่หน้าที่ ๒๐ – ๓๒ แสดงไว้ในส่วนของ

ภาคผนวก 
  ๕.๓) หน้าที่ ๒๑ ตารางที่ ๒๓ แสดงแหล่งที่มาของงบประมาณงานบริการวิชาการ และตาราง

ที่ ๒๔ แสดงจํานวนผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖         
ให้เพ่ิมเติมคําอธิบายข้อมูลผลการดําเนินงานปี ๒๕๕๖ 

  ๕.๔) หน้า ๒๒ เพ่ิมเติมข้อมูลจํานวนอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการแยกตามคณะ 
  ๕.๕) ให้ปรับแก้การกําหนดช่ือตารางที่แสดงข้อมูลผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็น

การพิจารณาผลการดําเนินงานด้านจํานวนอาจารย์ที่ดําเนินโครงการบริการทางวิชาการ 
 ๖) ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๖.๑) หน้า ๓๓ ข้อ ๖.๑ งบประมาณด้านงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แก้ไขข้อมูล

คําอธิบาย ข้อความ “ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณจํานวน ๑ โครงการ” แก้ไขเป็น               
“ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณ จํานวน ๒ โครงการ” 

  ๖.๒) หน้า ๓๓ แก้ไขข้อมูลหัวข้อที่ ๖.๒ โครงการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม/ผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยให้รายงานผลการดําเนินงานเฉพาะข้อมูลโครงการ และให้นําข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละ
โครงการแสดงไว้ในภาคผนวก 

๒.  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทําโครงร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

๓.  มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน กํากับดูแลการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลผลการ
ดําเนินงานของแต่ละด้านตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
  ๓.๑.๒ เรื่องปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
หมู่บ้านจอมบึง สําหรับระยะเวลา ๓ เดือน (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองเร่ืองการจัดทําปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุญาต
แก้ไขระยะเวลาการดําเนินงาน “สําหรับระยะเวลา ๓ เดือน” แก้ไขเป็น “สําหรับระยะเวลา ๔ เดือน” 
(รายละเอียดตามเอกสารหน้า ๑๗ – หน้า ๑๘) 
  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  และอนุญาตให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะดังน้ี 



๖ 
 

๑. แก้ไขระยะเวลาการดําเนินงาน “สําหรับระยะเวลา ๓ เดือน” แก้ไขเป็น “สําหรับระยะเวลา         
๔ เดือน” 

๒. แก้ไขข้อมูลของกิจกรรมและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ ดังน้ี 
๒.๑) กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณากรอบและแนวทางใน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ ด้าน และมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล  ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการติดตามฯ และเลขานุการฯ  ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 
  ๒.๒) กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือรับฟัง
การรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการติดตามฯ/คณะอนุกรรมการฯ/เลขานุการฯ  ระยะเวลาในการดําเนินการ วันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ 
  ๒.๓) กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณา ตัดข้อความข้อ 
๓.๒ ปรับปรุงแก้ไข(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ ออก ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการติดตามฯ/คณะอนุกรรมการฯ/เลขานุการฯ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
  ๒.๔) กิจกรรมท่ี ๔ ดําเนินการส่งแบบสอบถามให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน รวบรวม
แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล ผู้รับผิดชอบฝ่ายเลขานุการฯ ระยะเวลา   
ในการดําเนินการ วันที่ ๒๘ ตุลาคม – วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
  ๒.๕) กิจกรรมที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ
ติดตามฯ ระยะเวลาในการดําเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
  ๒.๖) กิจกรรมที่ ๖ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ พิจารณาสรุปประเด็นการสัมภาษณ์
ผู้บริหารเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการติดตามฯ       
และเลขานุการฯ ระยะเวลาในการดําเนินการ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
  ๒.๗) กิจกรรมที่ ๗ รวบรวมข้อมูลทุกองค์ประกอบของการประเมิน พร้อมสรุปประเด็นที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล นํามาวิเคราะห์และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการติดตามฯ ระยะเวลาในการดําเนินการ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
  ๒ .๘) กิจกรรมท่ี ๘ เขียนรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ แลประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบฝ่ายเลขานุการฯ ระยะเวลาในการดําเนินการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ๒.๙) กิจกรรมท่ี ๙ ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณารายงานสรุปผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ (ฉบับสมบูรณ์) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการติดตามฯ และเลขานุการฯ ระยะเวลาในการดําเนินการ วันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ๒.๑๐) กิจกรรมท่ี ๑๐ นําเสนอรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อสภามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการติดตามฯ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 



๗ 
 

 ๓.๒  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑  พิจารณา (ร่าง) องค์ประกอบ ค่าน้ําหนัก และแหล่งข้อมูล การประเมินค่าจากผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ .๒๕๕๖            
คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทําตารางแสดงกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทําข้อมูลรายละเอียดองค์ประกอบ 
ที่ใช้ในการประเมิน ค่านํ้าหนัก แหล่งข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม 
ส่วนที่ ๑ หน้า ๑ – หน้า ๔) 

 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบองค์ประกอบ ค่านํ้าหนัก และแหล่งข้อมูลการประเมินค่าจากผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลให้ครบถ้วน ดังน้ี  

๑. ตารางท่ี ๑ กรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑.๑)  เพ่ิมเติมข้อมูล หัวข้อวิธีการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล และเครื่องมือของแต่ละองค์ประกอบ  
 ๑.๒)  องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน แก้ไขค่านํ้าหนัก(ร้อยละ) 

“๓๐%” แก้ไขเป็น “๓๕%” 
 ๑.๓)  องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน แก้ไขแหล่งข้อมูล “รายงานผล

การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖” แก้ไขเป็น “รายงานผลตามความคิดเห็นของบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖” 

 ๑.๔)  องค์ประกอบที่ ๒ ประเมินค่าจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) แก้ไขแหล่งข้อมูล “รายงานผลการประเมินการศึกษาภายในของผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕”  แก้ไขเป็น “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕”  

 ๑.๕)  องค์ประกอบที่ ๓ ประเมินค่าจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) แก้ไขค่านํ้าหนัก “๒๐%”แก้ไขเป็น “๑๕%”และ แหล่งข้อมูล 
“รายงานผลการประเมินการศึกษาภายนอกของผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕” แก้ไข
เป็น “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕” 
 ๒. ตารางท่ี ๒ ตัวบ่งช้ี และค่านํ้าหนักขององค์ประกอบที่ ๑ ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.๑)  แก้ไขค่านํ้าหนักองค์ประกอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน “๓๐%” แก้ไขเป็น 
“๓๕%” 
  ๒.๒)  องค์ประกอบ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน ตัดตัวเลข ๑ ออก 
  ๒.๓)  แก้ไขตัวบ่งช้ี ก.ผลงาน ค่านํ้าหนัก “๑๕%” แก้ไขเป็น “๒๐%” 



๘ 
 

 ๓. ตารางที่ ๓ ตัวบ่งช้ีและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบที่ ๒ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๓.๑)  องค์ประกอบ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ตัดตัวเลข ๑ ออก 
  ๓.๒)  แก้ไขข้อความตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ “ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต” แก้ไขเป็น “ระบบ
และกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา” 
 ๔.  ตารางที่ ๔ ตัวบ่งช้ี และค่านํ้าหนักขององค์ประกอบที่ ๓ ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๔.๑)  แก้ไขค่านํ้าหนักองค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. ค่านํ้าหนัก 
“๒๐%” แก้ไขเป็น “๑๕%” 
  ๔.๒) องค์ประกอบ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. ตัดตัวเลข ๑ ออก 
 
 ๔.๒  พิจารณา(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการสัมภาษณ์ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ .๒๕๕๖            
คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทํา(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการสัมภาษณ์ จึงได้นําเสนอเกณฑ์        
การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และให้ดําเนินการดังน้ี 

๑. แบ่งทีมการสัมภาษณ์เป็น ๒ ชุด  
๑.๑)  ทีมสัมภาษณ์ชุดที่ ๑ สัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการ 

ผู้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  การพานิช  
 ๑.๑.๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร  

๑.๒)  ทีมสัมภาษณ์ชุดที่ ๒ สัมภาษณ์คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ผู้อํานวยการ
สํานัก/สถาบัน คณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 

 ๑.๒.๑) รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์ 
 ๑.๒.๒) นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี 
 ๑.๒.๓) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน 

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการฯ แต่ละท่านกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ ด้านละ ๒ ประเด็น  
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกในการประชุมครั้งต่อไป 

๓. กําหนดวันสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 ๔.๓  พิจารณา(ร่าง)เครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
   นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ .๒๕๕๖            



๙ 
 

คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทํา(ร่าง)แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ
ของอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุม          
ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทํา(ร่าง)แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อํานวยการสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม ส่วนที่ ๒ หน้า ๙ – หน้า 
๓๒) 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการแก้ไขแบบประเมินดังน้ี 

๑. แก้ไขแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ
สํานัก ข้อความ “คําช้ีแจง” แก้ไขเป็น “คําอธิบายการตอบแบบประเมิน” 

๒. ตอนที่ ๒ คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ ให้ปรับขนาดของตารางผลการประเมินให้มีขนาด
เล็กลง 

๓. ตอนที่ ๓ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ให้เพ่ิมจํานวนบรรทัดให้มีจํานวนประมาณ ๕ – ๖ บรรทัด  
๔. ให้ปรับขนาดตัวอักษรของข้อความให้มีขนาด ๑๖ 
๕. ให้กําหนดรหัสของแบบประเมินดังน้ี 

๕.๑)  แบบประเมินอธิการบดี รหัสแบบ คปค.๑   
๕.๒)  แบบประเมินคณบดี รหัสแบบ คปค.๒   
๕.๓)  แบบประเมินผู้อํานวยการสํานัก รหัสแบบ คปค.๓   

 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖   
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เป็นวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖          
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน ๓ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๒๐ น. 
 

นางสาวนันท์นภัส      มีถาวร        ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นางสาวลักคนา         พันธ์ไทย   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
นายพูนชัย        คทาวัชรกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 


