
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

                               ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ   
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
 
 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร  จ าปาเงิน ประธานกรรมการ 
 ๒.  พันต ารวจโทพัสกร  ดวงดาว รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางเบญจวรรณ  ยินดียม กรรมการ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  มีชาญ กรรมการ 
 ๕.  นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๗.  นางสาววันดี  แป้นน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวพัชรพรรณ  หทัยโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักสัตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ แจ้งว่า ขอ ให้ที่
ประชุมทบทวนสิ่งที่ต้องด าเนินการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป้าหมายของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ทั้ งนี้คณะกรรมการฯ จะต้องรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กับสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 ๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ (นายพูนชัย คทาวัชรกุล) 
 ๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ท าหนังสือแจ้งกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
 ๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
องค์ประกอบที่ ๒ ประเมินค่าจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. (แบบ คตป.๔)  
ให้ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลและให้ส่งข้อมูลกลับมาที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       บัดนี ้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับข้อมูลกลับมาจ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ ยังขาดข้อมูลอีก ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
       ๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
       ๒. ตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
       ๓. ตัวบ่งชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
       ๔. ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
       ๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย 
       ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้แจ้งกลับมาว่าจะรายงานผลประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน  
จอมบึง มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

          ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                  ไม่มี 
 
 
 
 



๓ 

 

 ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๒.๑ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

   นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าแบบประเมินที่ได้รับคืนมาจ านวน ๒๒๓ ฉบับ  
(ไม่รวมแบบประเมินของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ)  
ไปด าเนินการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  จึงน าเสนอ 
คณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม) 
 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับ
สมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่งให้คณะกรรมการฯ ทางไปรษณีย์  
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๓.๒.๒ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

   นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม) 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้
แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 
  ๑. บทที่ ๑ บทน า 
  ๑.๑ หน้า ๑ ความเป็นมา ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๓ ให้แก้ไขข้อความ “เนื่องจากให้
อ านาจและหน้าที่ในการติดตาม” แก้ไขเป็น “เพื่อให้อ านาจและหน้าที่ในการติดตาม” 
  ๑.๒ หน้า ๑ ความเป็นมา ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ ให้แก้ไขข้อความ “มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” 



๔ 

 

  ๑.๓ หน้า  ๑ ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ  ข้อ ๑ ใ ห้ตรวจสอบความหมายของค าว่ า 
Governance 
  ๑.๔ หน้า ๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับข้อ ๓ ให้ตรวจสอบความหมายของค าว่า Good 
Governance 
  ๑.๕ หน้า ๒ ขอบเขตของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๒ บรรทัดที่ ๒ ให้แก้ไขข้อความ “ด้านบริการวิชาการ” แก้ไขเป็น “ด้านการบริการวิชาการ” 
  ๒. บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ หน้า ๑๖ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๓  
ให้ตัดข้อความ “ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ” ออก 
  ๒.๒ หน้า ๑๘ ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินผลงานในครั้งต่อไป ย่อหน้าที่ ๕ บรรทัด 
ที่ ๑ ให้ตัดค าว่า “ซึ่ง” ออก และน าข้อความ “สัดส่วน น้ าหนักในการประเมินอาจจะก าหนดเป็น ๓๐:๔๐:๒๐:
๑๐” ไปขึ้นบรรทัดใหม่  
  ๒.๓ หน้า ๑๘ ข้อ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
โดยคณะกรรมการชุดที่ ๔ ให้แก้ไขข้อความ ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๙ “๕. นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี เลขานุการ” 
แก้ไขเป็น “๕. นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี กรรมการและเลขานุการ”  
  ๒.๔ หน้า ๑๘ ข้อ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
โดยคณะกรรมการชุดที่ ๔ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ ให้แก้ไขข้อความ “และได้แต่งตั้งกรรมการติดตาม” แก้ไขเป็น 
“สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการติดตาม” 
  ๒.๕ หน้า ๑๘ ข้อ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
โดยคณะกรรมการชุดที่ ๔ ย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑ ให้ตัดข้อความ “จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้” ออก 
  ๓. บทที่ ๓ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  ๓.๑ หน้า ๑๙ ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ ให้ตัดข้อความ “คณะ วิทยาลัย ส านัก สถาบัน” 
ออก 
  ๓.๒ หน้า ๑๙ กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับมหาวิทยาลัย ให้ตัดข้อความ “ระดับมหาวิทยาลัย” ออก 
  ๓.๓ หน้า ๒๑ กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาราง ๑ องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษาและเครื่องมือ
องค์ประกอบส่วนที่ ๓ แหล่งข้อมูล บรรทัดที่ ๑ ให้ตัดข้อความ “ระดับมหาวิทยาลัย” ออก 
   ๓.๔ หน้า ๒๑ กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาราง ๑ องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษาและเครื่องมือ
องค์ประกอบส่วนที่ ๓ แหล่งข้อมูล ให้แก้ไขข้อความ ข้อ ๒.๑ “สภามหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ” 
  ๓.๕ หน้า ๒๑ กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาราง ๑ องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษาและเครื่องมือ
องค์ประกอบส่วนที่ ๓ แหล่งข้อมูล ให้แก้ไขข้อความ ข้อ ๒.๒ “สภาวิชาการ” แก้ไขเป็น “กรรมการสภาวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ” 



๕ 

 

  ๓.๖ หน้า ๒๑ กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาราง ๑ องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษาและเครื่องมือ
องค์ประกอบส่วนที่ ๓ วิธีการศึกษา ให้ตัดข้อความ “สอบถามความคิดเห็น” ออก เนื่องจากซ้ ากัน 
  ๓.๗ หน้า ๒๒ ให้เพิ่มเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ให้ครบถ้วน 
  ๓.๘ หน้า ๒๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ ให้แก้ไขข้อความ “และ
น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปตอบแบบสอบถาม” แก้ไขเป็น “และน าแบบประเมินมาตรวจสอบความสมบูรณ์และ
วิเคราะห์” 
  ๓.๙ หน้า ๒๓ ตาราง ๓ แสดงแบบประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถาม และ
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ให้แก้ไขข้อความ “ผู้ตอบแบบสอบถาม” แก้ไขเป็น “ผู้ตอบแบบประเมิน”  
  ๓.๑๐ หน้า ๒๔ การจัดกระท าข้อมูล ให้แก้ไขข้อความ ข้อ ๑ “การประเมินคุณภาพการ
บริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร คณะกรรมการ ได้น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดไปด าเนินการ
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป” แก้ไขเป็น “การประเมินคุณภาพการ
บริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร คณะกรรมการ ได้น าเครื่องมือที่ได้รับคืนมาทั้งหมดไปด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป” 
 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามรายงานผล
ในส่วนที่ยังไม่ได้รับข้อมูล และจัดท าเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่งให้คณะกรรมการฯ ทางไปรษณีย์ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาสรุปผลการติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาสรุปผลการติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกา รติ ดตา ม  ต รวจสอบ  และประ เมิ น ผล งา นของมหา วิ ท ยา ลั ย ร า ช ภัฏหมู่ บ้ า น 
จอมบึง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม) 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสรุปผลการติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  โดยมีข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 
   ๑. หน้า ๓  ข้อ ๓ หัวข้อ การด าเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ให้ใส่เครื่องหมาย * ลงในช่อง (มี) 
   ๒. หน้า ๓ หัวข้อ ข้อจ ากัด/ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ย้ายข้อความ 
 “*มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้สมรรถนะภาษาอังกฤษและทักษะ
คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖” น าไปไว้นอกตารางด้านล่างสุดของหน้ากระดาษ 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน  
จอมบึง มีมติเห็นชอบสรุปผลการติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง  
ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์ประกอบที่ ๒ : ผลการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ ค่าน้ าหนักร้อยละ ๔๐ ดังนี้ 
      ๑. ด้านการผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑-๔) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๕ 
      ๒. ด้านการวิจัย (ตัวบ่งชี้ สมศ. ๕-๗) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๐ 
      ๓. ด้านการบริการวิชาการ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ๘-๙) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๘ 
      ๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๐-๑๑) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๗  
      เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัว
บ่งชี้ของ สมศ. จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบกับตัวบ่งชี้บางตัวมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน  
จอมบึง มีมติมอบฝ่ายเลขานุการฯ สรุปตัวบ่งชี้ตามกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม  ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์ประกอบที่ ๒ : ผลการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ และส่งข้อมูลตัวบ่งชี้ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า ตรวจสอบ และน าเสนอตัวบ่งชี้ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 ๕.๒ พันต ารวจโทพัสกร ดวงดาว รองประธานกรรมการ เสนอว่า ตามที่ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมะริด ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าการไปศึกษาดูงานดังกล่าวเกี่ยวกับการติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  
 ๕.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
กาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น. 

 
นางสาวพชัรพรรณ  หทัยโชต ิ ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

นายพูนชัย  คทาวชัรกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


