
                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุเล็ก 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) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา ผลาทร  กรรมการและเลขานุการ 
๕) นายพูนชัย คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖) นางสาวนันท์นภัส มีถาวร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาวลักคนา พันธ์ไทย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

   

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
 รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์     รองประธานกรรมการ    ลาประชุม 

รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
      นางสาววิชชุดา จุลแสน นักตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 
 ประธาน ได้แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสํานัก/สถาบัน เพ่ือประเมินผลงานของส่วนราชการ 
และมหาวิทยาลัย และประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว และในการประชุมครั้งน้ีคณะกรรมการฯ จะดําเนินการสรุปผลการสัมภาษณ์ และสรุปผล
การประเมินตามองค์ประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 



 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑  เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่อง(ร่าง)รายงาน
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๖  เมื่ อ วันจันทร์ที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมการฯ  มีมติ เ ห็นชอบและมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้านดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ        
และนําเสนอข้อมูลให้ประธานอนุกรรมการฯ ที่กํากับดูแลในแต่ละด้านพิจารณา ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผล
การดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

๑) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล  
๒)  ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ได้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล และได้นําส่งข้อมูลให้ประธาน

อนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว 
๓)  ด้านการจัดการศึกษา ได้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อที่ 

๓.๑ – ๓.๔ และได้นําส่งข้อมูลให้ประธานอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว คงเหลือประเด็นตามข้อที่ ๓.๕ ซึ่งอยู่
ระหว่างการดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล  

๔)  ด้านวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล 
และได้นําส่งข้อมูลให้ประธานอนุกรรมฯ พิจารณาแล้ว 

 ที่ประชุมรับทราบ 

  ๓.๑.๒  เรื่องโครงร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา ผลาทร เลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ   
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทํา
โครงร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําโครงร่างรายงานเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร     
แยกเล่ม) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ๓.๑.๓ เรื่องปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง สําหรับระยะเวลา ๔ เดือน 
   นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่องปฏิทินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สําหรับระยะเวลา ๓ เดือน 
(ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖        
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระยะเวลาดําเนินงาน “สําหรับ
ระยะเวลา ๓ เดือน” เป็น “สําหรับระยะเวลา ๔ เดือน” และแก้ไขข้อมูลกิจกรรมและกําหนดระยะเวลาในการ



ดําเนินการ ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สําหรับระยะเวลา ๔ เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล
การดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ ๑๙ – ๒๐) 

 ที่ประชุมรับทราบ 

  ๓.๑.๔ เรื่ององค์ประกอบ ค่าน้ําหนัก วิธีการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล เครื่องมือการประเมินค่า
จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
   นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณา(ร่าง)
องค์ประกอบ ค่านํ้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล เครื่องมือการประเมินค่าจากผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบองค์ประกอบ ค่านํ้าหนัก วิธีการ
เก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือการประเมินค่าจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ ๒๒ – ๒๕)  

 ที่ประชุมรับทราบ 

  ๓.๑.๕ เรื่องการประเมินผลคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณา(ร่าง)
เครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖      
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ          
พ .ศ .๒๕๕๖ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ              
คณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการได้
ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ ๒๗ – ๔๗) และได้ส่งแบบสอบถามให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือประเมินอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 
จํานวน ๑๓ ท่าน และดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของ
ผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 

 มติที่ประชุม  รับทราบและมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดําเนินการสอบถามความคิดเห็น       
ของบุคลากรต่อคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน ๗ ท่าน   
และจัดทํารายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร เสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  สรุปผลการประเมินผลงานของส่วนราชการและมหาวิทยาลัย และประเมินผลการปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามองค์ประกอบท่ี ๔ การสัมภาษณ์           
(ร้อยละ ๓๐)  



นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้นําเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดกรอบ หลักเกณฑ์
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 มติที่ประชุม  กําหนดกรอบ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ดําเนินการดังนี้  

๑. กําหนดกรอบ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราส่วน ๔๐:๓๐:๐:๓๐  ประกอบด้วย  
 ๑.๑  องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๔๐”  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

   ๑)  ตัวบ่งช้ี ก. ผลงาน “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒๐” 
   ๒) ตัวบ่งช้ี ข. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ

คุณลักษณะของผู้บริหาร ค่านํ้าหนักของความคิดเห็นของบุคลากร “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒๐” เน่ืองจากผู้บริหาร
ระดับสํานัก/สถาบัน ต้องปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๑.๒  องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๐”  
  ๑.๓  องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๐” 
  ๑.๔  องค์ประกอบที่ ๔ การสัมภาษณ์ “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๐” 
 ๒.  การสัมภาษณ์และประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ใช้วิธีการลงคะแนนลับ 
และให้ระบุหมายเหตุในแบบฟอร์มสรุปคะแนนสัมภาษณ์ผู้บริหารว่า รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์     
รองประธานกรรมการ ลาประชุม 
 ๓.  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ นําข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับสํานัก/สถาบัน ใส่ใน
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลงานของส่วนราชการและมหาวิทยาลัย 
  
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖   
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖          
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน ๓ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 
 

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


