
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

                               ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ   
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร  จ าปาเงิน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางเบญจวรรณ  ยินดียม กรรมการ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย  มีชาญ กรรมการ 
 ๔.  นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.  นายพูนชัย  คทาวชัรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๖.  นางสาววันดี  แป้นน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗.  นางสาวพชัรพรรณ  หทัยโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักสตัย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 พันต ารวจโทพัสกร  ดวงดาว รองประธานกรรมการ ลาประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องแจ้งใหท้ราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑.๑ นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า พันต ารวจโทพัสกร  ดวงดาว  
รองประธานกรรมการ ขอลาประชุม 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
พักการประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร  จ าปาเงิน ประธานกรรมการ ขอพักการประชุมไว้
ชั่วคราวเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 ๒. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการ
บุคลากร 
 
เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น. 
 



๒ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร  จ าปาเงิน ประธานกรรมการ ขอเปิดการประชุมต่อ
และให้คณะกรรมการฯ พิจารณาระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑.๑ รายงานผลการด าเนินการตามองค์ประกอบส่วนที่ ๓ : คุณภาพการบริหารงานและ
คุณลักษณะของผู้บริหาร 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์   
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้   
   องค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน 
ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๓๐ 
   องค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๔๐ 
   องค์ประกอบส่วนที่ ๓ คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ค่าน้ าหนัก  
ร้อยละ ๒๐ 
   องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรังปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจาก
การประเมินในปีที่ผ่านมา ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๐ 
   ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแบบประเมินคุณภาพ
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี (แบบ คตป. ๕)  
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ขอรายงานผลการด าเนินการตามองค์ประกอบส่วนที่  ๓ : คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง ให้ความเห็นชอบแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ของอธิการบดี 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี (แบบ คตป. ๕) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการแจกแบบประเมินให้ผู้ เกี่ยวข้อง และให้ส่งคืนที่ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐   



๓ 

 

  ๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับแบบประเมินคืนมาจ านวน ๒๒๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๖  
จากแบบสอบถามที่แจกไป จ านวนทั้งสิ้น ๔๖๖ ฉบับ 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง มีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามองค์ประกอบส่วนที่ ๓ : คุณภาพการบริหารงานและ 
คุณลักษณะของผู้บริหาร 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบส่วนที่ ๒ : ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๒  
ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ดังนี้ 

 ๒.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑–๔) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๕ 
 ๒.๒ ด้านการวิจัย (ตัวบ่งชี้  สมศ. ๕–๗) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๐ 
 ๒.๓ ด้านการบริการวิชาการ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ๘–๙) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๘ 
 ๒.๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้สมศ. ๑๐–๑๑) คา่น้ าหนัก ร้อยละ ๗ 
 เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไมม่ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง พิจารณาแล้วเห็นว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นพันธกิจตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นสมควรให้มีการประเมินตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบดังกล่าว โดยขอ
ความอนุเคราะห์จาก อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
เก็บรวบรวมข้อมูล แต่มีตัวบ่งชี้บางตัวไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้  จึงขอยกเว้นการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ ๙  
ท าให้ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้มีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
   

 มติที่ประชุม  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน  
จอมบึง มีมติเห็นชอบให้ใช้ค่าน้ าหนักเท่าเดิมตามองค์ประกอบส่วนที่ ๒ : ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
 
 ๔.๒ พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) รายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม) 
 
 



๔ 

 

 คณะกรรมการได้พิจารณาโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 
 ๑. บทที่ ๓ หน้า ๒๓ ให้ตัดข้อความ “ตอนที่ ๔ ความเห็นโดยทั่วไปต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” ออกท้ังหมด  
 ๒. บทที่ ๓ หน้า ๒๓ หัวข้อ “การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยแบ่งกลุ่มผู้รับ
การสัมภาษณ์ออกเป็น ๓ กลุ่ ม  ดั งนี้  กลุ่ มที่  ๑ อธิการบดี  กลุ่ มที่  ๒ รองอธิการบดี  และกลุ่ มที่  ๓  
ผู้ช่วยอธิการบดี” แก้ไขข้อความเป็น “การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยมีผู้รับการสัมภาษณ์ 
จ านวน ๙ คน ได้แก่  
 ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  ต าแหน่ง อธิการบดี   
 ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์  ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 ๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์  ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย 
แผน และงบประมาณ  
 ๒.๔ อาจารย์ ดร.อาคม  เจริญสุข  ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
กิจการสภามหาวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ์  
 ๒.๕ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น   ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ภูมิสถาปัตย์  
และนิติการ  
 ๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า  ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า   
 ๒.๗ อาจารย์ทัศนีย์  นาคเสนีย์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการ
มีงานท าของนักศึกษา 
 ๒.๘ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์  แสงส่องฟ้า  ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพ
และสวัสดิการบุคลากร 
 ๒.๙ อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต  ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ 
ในเมือง”  
 

 มติที่ประชุม  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน  
จอมบึง มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี สรุปผลการ
ประเมินในองค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการ
ประเมินในปีทีผ่่านมา และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้ งที่  ๖/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่  ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น. 
 

นางสาวพชัรพรรณ  หทัยโชต ิ ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
นายพูนชัย  คทาวชัรกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


