
๑ 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๓(๑๕)/๒๕๕๘ วันศกุร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุย่อย ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ   
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 

 
รายนามผู้มาประชุม 

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

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

๑) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน     กรรมการ  ลาประชุม 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร   กรรมการและเลขานุการ    ลาประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 

การประชุมคร้ังน้ี มีเรื่องสืบเน่ืองที่สําคัญ คือ การแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลเอกสาร(ร่าง)รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และ(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  การคิดค่าคะแนน         
การประเมินตามองค์ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  และสําหรับรายละเอียดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า มีกรรมการลาประชุม ดังน้ี  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ลาประชุม  เน่ืองจากป่วย  
๒) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน   ลาประชุม  เน่ืองจากติดราชการ 



๒ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๔)/๒๕๕๘  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๔)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒(๑๔)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘   
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑  คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่องคู่มือการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒(๑๔)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ       
ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลวันที่ที่มีการปรับปรุงไว้ที่หน้าปกคู่มือเรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 

 มติที่ประชุมรับทราบ และให้นําคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

        ๓.๑.๒  รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
ความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพ    
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๓ : คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร)            
การประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ ๒(๑๔)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ       
ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
  คณะกรรมการได้พิจารณา และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี 

๑) ให้แก้ไขหน้าปก บรรทัดแรกข้อความ “รายงานผลการประเมินคุณภาพ” แก้ไขเป็น 
“รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงาน” ต่อด้วยบรรทัดที่สองข้อความ “และคุณลักษณะของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” หรือบรรทัดแรกใช้ข้อความว่า “รายงาน



๓ 
 

ผลการประเมิน” ต่อด้วยบรรทัดที่สองข้อความว่า “คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง”  

๒) ให้ตัดข้อความ “บทสรุปผู้บริหาร” ในหน้าสารบัญออก และให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของสารบัญให้ตรงกับเน้ือหาในเอกสาร และเพ่ิมเติมข้อมูลภาคผนวก ได้แก่ รายช่ือคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย , พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙”            

๓) บทที่ ๑ บทนํา หน้า ๒ ให้ตัดข้อความ “ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง บุคลากร
สายบริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน กรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
วิชาการ” ออก 

๔) บทที่ ๓ ผลการประเมิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ ข้อมูลตัวเลข และรูปแบบ
เอกสารให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเอกสาร เพ่ิมเติมข้อมูลคอลัมน์ผลการประเมิน S.D. ให้เพ่ิมเลขศูนย์หน้าจุด
ทศนิยมทุกค่า  

๕) ให้แก้ไขข้อความหน้า ๘ บรรทัดสุดท้ายของตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการ
บริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ข้อความ “โดยรวม” แก้ไขเป็น “เฉลี่ยรวม” และให้แก้ไขข้อความ
ดังกล่าวให้เป็นข้อความเดียวกันทั้งเอกสาร 

๖) ให้เพ่ิมเติมข้อความ หน้า ๑๖ ข้อความ “ตอนที่” หน้าข้อความ “๒ .คุณภาพการ
บริหารงาน...” 

๗) ให้แก้ไขคําอธิบายตาราง ๓๙ ข้อความ “โดยรวมอยู่ในระดับมาก(Χ = ๔.๐๓)” แก้ไขเป็น 
“เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก(Χ =๔.๐๓) ” และเพ่ิมเติมข้อความต่อท้ายว่า “และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน 
รายตําแหน่ง พบว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการประเมินการประเมินในระดับมากที่สุด 
(Χ =๔.๕๑)  

๘) ให้เพ่ิมเติมข้อความหน้า ๕๔ ต่อท้ายกลุ่มผู้อํานวยการสํานักและสถาบัน ข้อความ“จะเห็น
ว่า คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ที่มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๒ อันดับแรกของทุกกลุ่ม คือ มีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น และมีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส” 

๙) ให้แก้ไขข้อความ หน้า ๕๔ ข้อ ๑.๒ ข้อย่อย ๓) ข้อความ “ควรให้ความสําคัญกับการ
ตัดสินใจ” แก้ไขเป็น “ควรให้ความสําคัญกับการตัดสินใจเชิงรุกให้มากขึ้น” 

๑๐) ให้แก้ไขข้อความหน้า ๕๕ ข้อย่อย ๔) เป็นตัวบาง และแก้ไขข้อ ๓.๒ ข้อย่อย ๔) 
ข้อความ “ควรมีมนุษยสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนบ้าง”  แก้ไขเป็น  “ควรมีมนุษย
สัมพันธ์            กับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น และรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้น”  

๑๑) ให้แก้ไขข้อความหน้า ๕๕ ข้อ ๔.๑ ข้อย่อย ๑) ข้อความ “สุขุมรอบคอบดี” แก้ไขเป็น 
“มีความสุขุมรอบคอบ”  แก้ไขข้อย่อย ๓) ข้อความ “ช่วยงานบริหารในส่วนที่รับผิดชอบดี” แก้ไขเป็น “ช่วยงาน
บริหารในส่วนที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี”  แก้ไขข้อย่อย ๔) ข้อความ “ควรให้ความสําคัญกํากับติดตาม” แก้ไข
เป็น “ควรให้ความสําคัญในการกํากับติดตาม”  

๑๒) ให้แก้ไขข้อความ หน้า ๕๗ ข้อ ๙.๒ ข้อย่อย ๑) ข้อความ “การบริหารงานรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าดี” แก้ไขเป็น “การบริหารงานรวดเร็ว มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า” 



๔ 
 

๑๓) ให้แก้ไขข้อความ หน้า ๕๘ ข้อ ๑๔.๑ ข้อย่อย ๒) ข้อความ “ควรรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกฝ่าย และกล้าคิด กล้าทําตามความถูกต้องในหน้าที่ของท่าน” แก้ไขเป็น “ควรรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 
และกล้าคิดกล้าทําตามความถูกต้องในหน้าที่” 

๑๔) ให้แก้ไขข้อความ หน้า ๕๙ ข้อ ๑๘.๒ ข้อย่อย ๒) ข้อความ “เอ้ืออาธร” แก้ไขเป็น “เอ้ืออาทร” 
๑๕) ให้แก้ไขข้อความ บทที่ ๔ สรุปผลการประเมิน  บรรทัดสุดท้ายในย่อหน้าแรก ข้อความ 

“สรุปผลการประเมินรายละเอียดดังน้ี “ แก้ไขเป็น “สรุปผลการประเมินดังน้ี”  และแก้ไขข้อความ หน้า ๖๑ – 
หน้า ๖๖ หัวข้อผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยนําผลการประเมินเป็นรายข้อจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ๕ ลําดับแรก เขียนเป็นความเรียงต่อกัน 

๑๖) หน้า ๖๗ หัวข้อ “ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามกลุ่มผู้บริหารจําแนกรายข้อ” ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อท้ายกลุ่ม
ผู้อํานวยการสํานักและสถาบัน ว่า “จะเห็นว่า คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ที่มีค่าคะแนนเฉล่ีย
สูงสุด ๒ อันดับแรกของทุกกลุ่ม คือ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น และมีความซื่อสัตย์ สุจริต     
เป็นธรรม และโปร่งใส” 

๑๗) หน้า ๖๘ บรรณานุกรม ให้แก้ไขข้อความ “W.” เป็นตัวบาง และเพ่ิมเติมรายช่ือเอกสาร
ที่นํามาอ้างอิง เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้น 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร   
ตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ           
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

 ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
      (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  (ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่    
๒ (๑๔ )/๒๕๕๘ เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ               
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ฝ่ายเลขานุการได้
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสาร   
แยกเล่ม) 
 คณะกรรมการได้พิจารณา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 



๕ 
 

๑) ให้แก้ไขหน้าสารบัญ โดยตรวจสอบความถูกต้องของสารบัญให้ตรงกับเน้ือหาในเอกสาร แก้ไข
ข้อความ “บทสรุปย่อ” แก้ไขเป็น “บทสรุปย่อสําหรับผู้บริหาร” แก้ไขข้อความ “บทที่ ๕ สรุปผลการติดตาม 
และข้อเสนอแนะ” แก้ไขเป็น “สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ”  

๒) ให้แก้ไขข้อความหน้า ๑ บทที่ ๑ บทนํา ย่อหน้าแรกบรรทัดที่ ๙ ข้อความ “ดังน้ันเพ่ือให้การ
ติดตาม...” แก้ไขเป็น “และเพ่ือให้การติดตาม...” และตัดข้อความบรรทัดที่ ๑๒ ข้อความ “ข้อ ๙ ได้กําหนด
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน” ออก 

๓) ให้เพ่ิมเติมนิยามศัพท์เฉพาะ หน้า ๒ ก่อนคําว่าแบบประเมิน ข้อความท่ี ๑. “ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  
ข้อความท่ี ๒.  “ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกประเภท เมื่อสิ้นไตรมาส
ที่ ๒ และไตรมาสท่ี ๔ เทียบกับเกณฑ์เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ข้อความท่ี ๓.“คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารที่ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นํา ด้านธรรมาภิบาล ด้านความเป็น
นักบริหารจัดการ และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” และข้อความท่ี ๔. “NA หมายถึง ไม่มีการประเมิน” 

๔) ให้แก้ไขหน้า ๓ หัวข้อกรอบแนวคิดในการประเมิน โดยจัดทําเป็นแผนภาพองค์ประกอบ     
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ตัดข้อความย่อหน้าแรกออกท้ังหมด และใช้ข้อความว่า “จากการศึกษาพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังแผนภาพดังน้ี” 

๕) ให้เพ่ิมเติมข้อความ หน้า ๑๒ ย่อหน้าที่ ๕ ก่อนข้อ ๑.๑ ต่อจากข้อความ “มหาวิทยาลัย” ว่า 
“ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” แก้ไขหัวข้อ “๑.๑ , ๑.๒” เป็น “๑ , ๒” หน้า ๑๓ แก้ไขหัวข้อ “๑.๓ , 
๑.๔” เป็น “๓ , ๔” หน้า ๑๔ แก้ไขหัวข้อ “๑.๕ , ๑.๖” เป็น “๕ , ๖” และให้ตัดข้อความในย่อหน้าสุดท้าย
ต้ังแต่ข้อความว่า “คณะกรรมการ...พ.ศ.๒๕๔๙” ออกทั้งหมด 

๖) ให้เพ่ิมเติมข้อความ หน้า ๑๕ ย่อหน้าแรกบรรทัดแรกต่อจากข้อความ “มหาวิทยาลัย” ว่า 
“ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  แก้ไขข้อความ “คณะกรรมการได้ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน และผู้บริหาร ดังน้ี” 

๗) ให้แก้ไขข้อมูลในตาราง ๑ องค์ประกอบ ค่านํ้าหนัก แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษา และเคร่ืองมือ  
และหน้า ๑๘ ตาราง ๒ องค์ประกอบย่อย ๑.๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุก
หน่วยงาน ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๕ “ แก้ไขเป็น “ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน ค่า
นํ้าหนักร้อยละ ๑๐”  และ “ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน ค่านํ้าหนักร้อยละ ๕”  

๘) ให้แก้ไขหน้า ๑๘ ตาราง ๒ องค์ประกอบย่อยหัวข้อ “๑.๔” แก้ไขเป็น “๑.๓” ระหว่างหัวข้อ 
๑.๑ และ ๑.๒ ให้ตัดเส้นตารางออก 

๙) ให้แก้ไขช่ือตาราง ๓ และหัวข้อในตาราง ๓ หน้า ๒๒ – ๒๓ ข้อความ “ผู้ถูกประเมิน” แก้ไข
เป็น “ผู้รับการประเมิน” และให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในช่องคอลัมน์ “จํานวน” อีกคร้ัง 

๑๐) ให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล หน้า ๒๔ บทที่ ๔ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  



๖ 
 

๑๐.๑) เพ่ิมเติมข้อความในย่อหน้าแรกบรรทัดแรก ต่อจากข้อความ “มหาวิทยาลัย” ว่า 
“ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” เพ่ิมเติมข้อมูลหน้า ๒๔ – ๔๙ ข้อความ “ค่านํ้าหนักร้อยละ” ต่อท้าย
หัวข้อองค์ประกอบส่วนที่ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  

๑๐.๒) ตัดข้อความคําอธิบายหัวข้อเงินรายได้ หน้า ๒๔ ออก และใช้ข้อความน้ีแทน                
“มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้จากการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ จํานวนทั้งสิ้น ๑๒๘,๒๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และได้รับความเห็นชอบจาก         
สภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐๒,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี” 
   ๑๐ .๓ )  ให้แ ก้ ไขหน้ า  ๒๕  คํ าอ ธิบายตาราง  ๕  บรรทัดที่  ๔  ข้อความ  “จํ านวน 
๑๐๒,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ร้อยละ ๘๐) และส่วนที่เหลือ จํานวน ๒๕,๖๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๐) นําเข้า
เป็นรายได้สะสมหรือเงิน คงคลัง” แก้ไขเป็น “จํานวน ๑๐๒,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ร้อยละ ๘๐) และนําเข้าเป็น
รายได้สะสมหรือเงินคงคลัง จํานวน ๒๕,๖๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๐)” และแก้ไขข้อความในตาราง ๖ 
คอลัมน์รายการ ข้อความ “ส่วนที่เหลือนําเงินรายได้เข้าคลัง (ร้อยละ ๒๐)” แก้ไขเป็น “ส่วนที่เหลือเป็นเงิน
รายได้สะสม(ร้อยละ ๒๐)”  

๑๐.๔) หน้า ๒๖ แก้ไขช่ือตาราง ๗ ข้อความ “แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ” แก้ไขเป็น
“แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ” และเพ่ิมเติมข้อมูลคอลัมน์ “ค่าคะแนน”ถัดจากคอลัมน์ “คิดเป็นร้อยละ” 
และแก้ไขข้อความต่อจากข้อ ๒. ย่อหน้าแรกบรรทัดที่ ๓ ข้อความ “เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด” แก้ไขเป็น “เปรียบเทียบกับเกณฑ์การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามเกณฑ์ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” แก้ไข
บรรทัดที่ ๔ ข้อความ “โดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” แก้ไขเป็น “โดยรวมเป็นไป
ตามเกณฑ์ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กําหนด” 

๑๐.๕) แก้ไขช่ือตาราง ๘ , ๙  และตาราง ๑๐ ข้อความ “แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ
...” แก้ไขเป็น “แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ...” แก้ไขคอลัมน์เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒ และคอลัมน์
เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๔ ของตาราง ๘ , ๙  และตาราง ๑๐ ข้อความ “เกณฑ์ตามมติ ครม. ปี ๒๕๕๗ (ร้อย
ละ)” แก้ไขเป็น “เกณฑ์ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ร้อยละ)” และ
แก้ไขเน้ือหาที่มีข้อความว่า “ตามมติคณะรัฐมนตรี” เป็นข้อความว่า “ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ทั้งหมดของเอกสาร 

๑๐.๖) ให้เพ่ิมเติมข้อมูล “ค่าคะแนน” ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของทุกหน่วยงาน โดยเพ่ิมตารางข้อมูลหรือเพ่ิมคอลัมน์ในตาราง ๑๐ ต่อจากคอลัมน์ “เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส   
ที่ ๔”  

๑๐.๗) หน้า ๓๑ แก้ไขหัวข้อ ๒. ข้อความ “ความสําเร็จของการปฏิบัติงานแผนกลยุทธ์ราย
ตัวบ่งช้ี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” แก้ไขเป็น “ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประเด็นยุทธศาสตร์” และตัดข้อความในย่อหน้า
แรกออกทั้งหมดและใช้ข้อความน้ีแทน “ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งช้ีในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  มีรายละเอียดดังน้ี” 

๑๐.๘) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัด ของตาราง ๑๑ ข้อ ๖ ข้อความ 
“ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(สงป.)(งบทั้งหมดลบงบลงทุน)”  



๗ 
 

๑๐.๙) หน้า ๔๑ ตาราง ๒๐ เพ่ิมเติมข้อความ “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๐” ต่อจากข้อความว่า 
“ระดับมหาวิทยาลัย”  

๑๐.๑๐) หน้า ๔๒ แก้ไขข้อความท้ายตาราง ๒๐ ข้อความ “ผลการประเมิน(ระดับ
คะแนน)” แก้ไขเป็น “ผลการประเมิน(ค่าคะแนน)” แก้ไขช่ือตาราง ๒๑ ข้อความ “สรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์รายตัวบ่งช้ี จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ระดับหน่วยงาน” แก้ไขเป็น “สรุปผลการประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงาน” และให้ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมิน 
(ค่าคะแนน) ให้ถูกต้อง 

๑๐.๑๑) หน้า ๔๔ ข้อ ๓. ให้เพ่ิมเติมข้อความ “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๐” ต่อจากข้อความว่า 
“เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ.” และเพ่ิมเติมคอลัมน์ “ค่าคะแนน” ในตาราง ๒๒ ต่อจากคอลัมน์ผลการประเมิน 
และเขียนคําอธิบายท้ายตาราง  

๑๐.๑๒) ให้เพ่ิมตาราง ๒๓ ช่ือตาราง “สรุปผลการประเมินองค์ประกอบส่วนที่ ๑ : การบริหารงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๕” โดยจําแนกเป็นข้อมูลผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัยและผลการประเมินของหน่วยงาน 

๑๐.๑๓) หน้า ๔๕ แก้ไขหัวข้อองค์ประกอบส่วนที่ ๒ ข้อความ “การปฏิบัติงาน...” แก้ไข
เป็น “ผลการปฏิบัติงาน...”  ให้ตัดข้อความย่อหน้าแรกออกและใช้ข้อความน้ีแทน “ผลการปฏิบัติงานตาม    
พันธกิจในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย และในระดับสํานักและสถาบัน ใช้ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ตัวบ่งช้ี สมศ.) รายละเอียดแสดงดังตาราง ๒๓ และ
ตาราง ๒๔ ตามลําดับ” 

๑๐.๑๔) แก้ไขช่ือตาราง ๒๓ (ตารางเดิม) ข้อความ “ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ...” 
แก้ไขเป็น “การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ...” เพ่ิมเติมข้อมูล “ค่านํ้าหนัก(ร้อยละ)” ในช่องคอลัมน์
ผลการประเมินแต่ละด้าน และท้ายตารางให้ใส่รายละเอียดช่ือตัวบ่งช้ี สมศ. ทุกตัวบ่งช้ีที่นํามาประเมินในแต่    
ละด้าน 

๑๐.๑๕) หน้า ๔๖ แก้ไขช่ือตาราง ๒๔  ข้อความ “ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ...” แก้ไข
เป็น “ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามพันธกิจ...” และเพ่ิมคําอธิบายท้ายตาราง   

๑๐.๑๖) หน้า ๔๖ ให้ตัดข้อความในย่อหน้าแรกต่อจากหัวข้อองค์ประกอบส่วนที่ ๓ ออก
และใช้ข้อความน้ีแทน “คณะกรรมการได้ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร และได้
จัดทําเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย   ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ในการประเมินคุณภาพ
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ได้กําหนดองค์ประกอบเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นํา 
ด้านธรรมาภิบาล ด้านความเป็นนักบริหารจัดการ และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และได้แบ่งเป็น ๑๕ ข้อ    
ดังรายละเอียดแสดงตามตาราง ๒๕ และ ๒๖”  

๑๐.๑๗) หน้า ๔๖ ให้แก้ไขข้อความช่ือตาราง ๒๕ ข้อความ “สรุปผลการประเมิน...” แก้ไข
เป็น       “ผลการประเมิน...”  หน้า ๔๗ – ๔๘  แก้ไขข้อความท้ายตาราง ข้อความ “โดยรวม” แก้ไขเป็น 
“เฉลี่ยรวม”  

๑๐.๑๘) หน้า ๔๗ ให้เพ่ิม “เลขศูนย์” ก่อนหน้าจุดทศนิยมในคอลัมน์ผลการประเมินช่อง 
S.D และเพ่ิมเติมคอลัมน์ “ค่าคะแนน” ต่อจากคอลัมน์ผลการประเมิน 



๘ 
 

๑๐.๑๙) หน้า ๔๙ ตัดข้อความคําอธิบายท้ายตาราง ๒๖ ออก และใช้ข้อความน้ีแทน “จาก
ตาราง ๒๖ จะเห็นว่าคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร จําแนกตามกลุ่มผู้บริหาร ทั้ง ๓ กลุ่ม 
เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 4.10) กลุ่มคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 
4.07) กลุ่มผู้อํานวยการสํานักและสถาบัน เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 3.96) โดยเรียงลําดับจากค่าเฉล่ียมาก
ไปหาน้อย ๕ ลําดับแรก ดังน้ี”  

๑๐.๒๐) หน้า ๔๙ ก่อนหัวข้อองค์ประกอบส่วนที่ ๔ ให้เพ่ิมเติมข้อมูลหัวข้อ “ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารจากความคิดเห็นปลายเปิด” 

๑๐.๒๑) หน้า ๕๐ ตาราง ๒๗ เพ่ิมเติมข้อความ “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๕” ต่อจากข้อความ 
ในปีที่ผ่านมา และท้ายตาราง ๒๗ ให้เพ่ิมเติมข้อมูลหัวข้อ “ผลการดําเนินงานตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ             
ของคณะกรรมการจากผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” และเพ่ิมเติม
ข้อความว่า “จากผลการดําเนินงานตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
คณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าคะแนนดังน้ี ๑.ให้ค่านํ้าหนักข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแต่ละด้านตาม
จํานวนข้อเสนอแนะ ๒. การคิดค่าคะแนนผลการดําเนินงานแต่ละด้านคิดจากจํานวนข้อที่มีการดําเนินงาน      
๓. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้คะแนนผลการดําเนินงานแต่ละด้านเท่ากัน เพราะถือว่าการดําเนินงานตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เป็นการดําเนินการร่วมกันของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด ซึ่งจากหลักเกณฑ์การให้ค่าคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีคะแนนผลการดําเนินงานแต่
ละด้านดังน้ี” 

๑๐.๒๒) เพ่ิมตาราง ๒๘ ช่ือตาราง “ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
ตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จากผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ประกอบด้วย  

๑. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒  
๒. ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒  
๓. ด้านการจัดการศึกษา ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓  
๔. ด้านการวิจัย ค่านํ้าหนักร้อยละ ๔  
๕. ด้านการบริการทางวิชาการ ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒ 
๖. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒  

๑๐.๒๓) เพ่ิมตารางข้อมูล “สรุปคะแนนผลการประเมินทั้ง ๔ องค์ประกอบ (ค่านํ้าหนักร้อย
ละ ๑๐๐)” ต่อท้ายตาราง ๒๘  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการแก้ไขและ
เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  

มติที่ประชุม  กําหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔(๑๖)/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 
            
     
 
 
 
 

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


