
๑ 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๔(๑๖)/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุย่อย 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)
๗) 

 นางสาวนันท์นภัส 
 นางสาวลักคนา 

มีถาวร 
พันธ์ไทย 

 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
รายนามผู้ไม่มาประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร   กรรมการและเลขานุการ    ลาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 

ประธาน แจ้งว่าในการประชุมครั้ ง น้ีมีสาระสําคัญคือ การตรวจสอบเอกสารรายงาน               
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและฝ่ายเลขานุการ        
ที่ได้จัดทําเอกสารรายงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา และมีข้อเสนอแนะว่า หลังสิ้นปีงบประมาณ   
ควรจัดทําหนังสือในนามคณะกรรมการฯ เสนอมหาวิทยาลัยทราบเรื่องผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ช่วยเลขานุการ
ของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และเชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
เพ่ือกําหนดกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



๒ 
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า 

๑) กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร กรรมการและเลขานุการ ขอลาประชุมเน่ืองจากป่วย 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
   ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๕)/๒๕๕๘  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๑๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑   รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
ความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่องรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓(๑๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘            
โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลน้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ    
ได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ    
ของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล ดังน้ี 

๑) เพ่ิมเติมข้อมูลบทสรุปผู้บริหาร 
๒) หน้าสารบัญ ต่อจากคํานํา เพ่ิมเติมข้อความ “บทสรุปผู้บริหาร”  
๓) บทที่ ๑ บทนํา ย่อหน้าที่สอง แก้ไขข้อความ “องค์ประกอบส่วนที่ ๓ การบริหารงานและ

คุณลักษณะของผู้บริหาร” แก้ไขเป็น “องค์ประกอบส่วนที่ ๓ คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ       
ผู้บริหาร” แก้ไขนิยามศัพท์เฉพาะ ข้อความ “การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” แก้ไขเป็น “คุณภาพ
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗           
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 



๓ 
 

 ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
       (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓

(๑๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ      
ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
  คณะกรรมการได้พิจารณา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้
แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล ดังน้ี 

๑) หน้าสารบัญ แก้ไขข้อความ “บทสรุปย่อสําหรับผู้บริหาร” แก้ไขเป็น “บทสรุปผู้บริหาร” 
๒) หน้าสารบัญตาราง แก้ไขข้อความ “ตารางที่” แก้ไขเป็น “ตาราง” 
๓) หน้าสารบัญรูปภาพ แก้ไขข้อความ “สารบัญรูปภาพ” แก้ไขเป็น “สารบัญแผนภาพ” และใน

เนื้อหาให้แก้ไขข้อความ “ภาพที่” แก้ไขเป็น “แผนภาพ” 
๔) บทสรุปผู้บริหาร ย่อหน้าแรกให้ตัดข้อความ “เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการ

บริหารงาน” ออกและใช้ข้อความน้ีแทน “เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลตามองค์ประกอบ ๔ ส่วน คือองค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารงาน  องค์ประกอบส่วนที่ ๒ การปฏิบัติงานตามพันธกิจ องค์ประกอบส่วนที่ ๓ คุณภาพการ
บริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยให้ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๕,๓๕,๑๕ และ ๑๕ ตามลําดับ โดยแปลง
เป็นคะแนนเต็ม ๕ คะแนน” ส่วนข้อความอ่ืนๆ ให้ตัดออกทั้งหมด และให้เพ่ิมเติมหัวข้อ “ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน” และเพ่ิมเติมข้อมูลผลการประเมินฯ จําแนกผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะและวิทยาลัย ระดับสํานักและสถาบัน และใส่ข้อมูลค่าคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) เฉลี่ย ๔ 
องค์ประกอบ เกณฑ์การแปลผลการประเมิน สรุปผลคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบ (ค่านํ้าหนักร้อยละ 
๑๐๐)  ข้อมูลตาราง ๓๑ (เลขตารางเดิม) และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๕) บทที่ ๑ บทนํา หน้า ๓ หัวข้อกรอบแนวคิดในการประเมิน แก้ไขเส้นตรงมีหัวลูกศร          
เป็นเส้นตรง แก้ไขข้อความช่ือองค์ประกอบส่วนที่ ๑ – ๔ ให้ถูกต้อง ตรงตามกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขข้อความ “ภาพที่ ๑” แก้ไข
เป็น “แผนภาพ ๑” 

๖) บทที่ ๒ เอกสารที่ เ ก่ียวข้อง หน้า ๔ ย่อหน้าที่สอง แก้ไขข้อความ “ครุศาสตร์บัณฑิต 
วิทยาศาสตร์บัณฑิตและศิลปะศาสตร์บัณฑิต” แก้ไขเป็น “ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปะ 
ศาสตรบัณฑิต” หน้า ๕ – ๖ แก้ไขรูปแบบการขึ้นบรรทัดข้อความใหม่ให้ชิดซ้ายตรงกับอักษรแรกช่ือหัวข้อ    
หน้า ๗ แก้ไขข้อความ “ภาพที่ ๒” แก้ไขเป็น “แผนภาพ ๒” หน้า ๘ ย่อหน้าที่สอง ข้อ ๑. การติดตาม 



๔ 
 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ระหว่างข้อความลําดับที่และช่ือให้เว้นวรรคหน่ึง
ตัวอักษร และให้ตรวจสอบการตัดคําของข้อความในเน้ือหาให้ถูกต้อง 

๗) บทที่ ๓ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตาราง ๑ หน้า 
๑๕ – ๑๖ และตาราง ๒ หน้า ๑๘ – ๑๙ องค์ประกอบย่อย ข้อ ๑.๑ – ข้อ ๑.๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความ “ด้าน”ต่อ
จากตัวเลข ๑.๑ ข้อ ๑) ข้อ ๒) ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓  หน้า ๒๑ แก้ไขข้อความหัวข้อ “แบบประเมินคุณภาพการ
บริหารและคุณลักษณะของผู้บริหาร” แก้ไขเป็น “แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ
ผู้บริหาร” หน้า ๒๓ แก้ไขคําอธิบายท้ายตาราง ข้อความ “การประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะ
ผู้บริหาร” แก้ไขเป็น “การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” 

๘) บทที่ ๔ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย หัวข้อองค์ประกอบ
ส่วนที่ ๑ – ๔ แก้ไขรูปแบบการขึ้นบรรทัดข้อความใหม่ให้ชิดซ้ายตรงกับตัวอักษรแรกช่ือหัวข้อทั้งเอกสาร แก้ไข
หัวข้อ “๑. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล...” แก้ไขเป็น “๑. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล...” 

๙) หน้า ๒๖ แก้ไขช่ือตาราง ๗ เป็นข้อความ “แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท และ
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” และให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขตาราง ๘ และ ๙  

๑๐) หน้า ๒๙ แก้ไขช่ือตาราง ๑๐ เป็นข้อความ “แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแสดงค่าคะแนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ     
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสท่ี ๔ จําแนกตามหน่วยงาน” คอลัมน์เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒ ตัดคอลัมน์
เกณฑ์ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๗ (ร้อยละ) ออก และเพ่ิมเติมข้อมูลคอลัมน์ “ค่าคะแนนประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ (ร้อยละ ๔๖)” คอลัมน์เบิกจ่าย 
ณ สิ้นไตรมาส ๔ ตัดคอลัมน์เกณฑ์ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๗ (ร้อยละ) ออก และเพ่ิมเติมข้อมูล
คอลัมน์ “ค่าคะแนนประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ 
(ร้อยละ ๙๕)” ตามด้วยคอลัมน์ข้อมูล “รวมค่าคะแนนประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ และ ๔ 
(ร้อยละ ๕)” ตามด้วยคอลัมน์ข้อมูล “ค่าคะแนนประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๑๐)” และ
คอลัมน์ข้อมูล “รวมค่าคะแนน (ร้อยละ ๑๕)” ตามลําดับ 

๑๑) หน้า ๓๐ หัวข้อ ๒. ข้อความ “ความสําเร็จ...” แก้ไขเป็น “ด้านความสําเร็จ...” ย่อหน้า   
ต่อจากหัวข้อ ๒ บรรทัดที่สองท้ายบรรทัดข้อความ “แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังเอกสารรายงานผล           
การดําเนินงาน...” แก้ไขเป็น “แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน...” 

๑๒) หน้า ๔๑ – ๔๖ ให้เพ่ิมเติมคําอธิบายท้ายตาราง ๒๑ – ๒๕ (เลขตารางเดิม) 
๑๓) หน้า ๔๒ หัวข้อ ๓. ข้อความ “ผลการประเมิน...” แก้ไขเป็น “ด้านผลการประเมิน...” 

ตาราง ๒๒ เพ่ิมเติมข้อมูลคอลัมน์ “ผลการประเมิน” ต่อจากคอลัมน์ “คะแนน”  
๑๔) หน้า ๔๓ ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในตาราง ๒๓ (เลขตารางเดิม) ให้ถูกต้อง  
๑๕) หน้า ๔๕ ให้ตัดข้อความย่อหน้าแรก และช่ือตาราง ๒๖ ออก และใช้ข้อความน้ีแทน  

“หมายเหตุ แสดงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ี สมศ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖”  
๑๖) หน้า ๔๕ แก้ไขข้อความ “องค์ประประกอบส่วนที่ ๓” แก้ไขเป็น “องค์ประกอบส่วนที่ ๓” 

และตัดข้อความย่อหน้าแรกออกทั้งหมด และใช้ข้อความน้ีแทน “คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ
ผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ใช้ผลจากการศึกษาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
ความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังแสดงผลตาม
ตาราง ๒๗ และ ๒๘ (เลขตารางเดิม)” 
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๑๗) หน้า ๔๖ ตาราง ๒๗ (เลขตารางเดิม) ให้เพ่ิมเติมข้อมูลคอลัมน์ “ค่าคะแนน” ต่อจาก
คอลัมน์ผลการประเมิน และเพ่ิมเติมคําอธิบายท้ายตาราง 

๑๘) หน้า ๔๗ ตาราง ๒๘ (เลขตารางเดิม) แก้ไขข้อความ “จําแนกตามกลุ่มผู้บริหาร...” แก้ไข
เป็น “จําแนกรายข้อและตามกลุ่มผู้บริหาร...” 

๑๙) หน้า ๔๙ ต่อจากหัวข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการบริหารงานและ
คุณลักษณะของผู้บริหารจากความคิดเห็นปลายเปิด ย่อหน้าแรกให้เพ่ิมเติมข้อความ “ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ที่นําเสนอต่อไปนี้ ได้มาจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นปลายเปิด ความคิดเห็นที่นําเสนอส่วนใหญ่มีความถี่เท่ากับ ๑ โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ       
ที่เหมือนกันจะนํามาสรุปเป็นข้อความเดียวกัน และสําหรับผู้บริหารบางท่าน ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นปลายเปิด” 

๒๐) หน้า ๖๓ แก้ไขช่ือตาราง ๓๐ (เลขตารางเดิม) ข้อความ “ผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย...” แก้ไขเป็น “ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย...” แก้ไขช่ือคอลัมน์ข้อความ “คะแนน” แก้ไข
เป็น “ค่าคะแนน” และเพ่ิมเติมคําอธิบายท้ายตารางข้อความ “จากตาราง... จะเห็นว่าจากผลการการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ทั้ง ๖ ด้าน มีค่าคะแนน
ร้อยละ ๑๒.๑๓ จากค่านํ้าหนักรวมร้อยละ ๑๕ ซึ่งทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะได้ค่าคะแนนผลการประเมิน 
๑๒.๑๓ เท่ากัน” 

๒๑) หน้า ๖๔ ก่อนตาราง ๓๑ (เลขตารางเดิม) ให้เพ่ิมเติมข้อความ “สรุปผลการประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๐๐ ตามองค์ประกอบ          
การประเมินส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ มีผลการประเมิน สรุปดังตาราง ๓๑ (เลขตารางเดิม)” ตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูลในตารางให้ถูกต้อง เพ่ิมเติมข้อความท้ายตาราง ๓๑ ดังน้ี  

 หมายเหตุเกณฑ์การแปลผลการประเมิน  
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พอใช้ 
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

และเพ่ิมเติมคําอธิบายท้ายตาราง ๓๑ 
๒๒) ให้เรียงลําดับเลขตารางใหม่  
๒๓) บทที่ ๕ สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ให้ตัดข้อความเดิมออกทั้งหมด และใช้

ข้อความน้ีแทน “การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ เป็นการดําเนินการตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ต้องการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร คณะกรรมการได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามองค์ประกอบ    
๔ ส่วน คือ องค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารงาน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน องค์ประกอบ
ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ องค์ประกอบส่วนที่ ๓ คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ        
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ของผู้บริหาร องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจาก        
ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยให้ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๕,๓๕,๑๕ และ ๑๕ ตามลําดับ สรุปผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี” และตามด้วยหัวข้อ 
“ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย” หัวข้อ “ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของหน่วยงาน” โดยจําแนกผลการประเมินตามองค์ประกอบส่วนที่ ๑ – ๔  และตามด้วยหัวข้อ 
“ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ” ตามลําดับ  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ(ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการแก้ไขและ
เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

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


