
                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันพฤหสับดีที่ ๑๒ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ 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   ๑๐.๒๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 
 ประธาน ได้แจ้งว่า รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์ ลาการประชุม และแจ้งว่างานที่
คณะกรรมการฯ ต้องดําเนินการในการประชุมครั้ง น้ีที่สําคัญคือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือรายงาน              
สภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาดังน้ี 

๑)  รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒)  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการฯ แต่ด้วยสภามหาวิทยาลัย เลื่อนการประชุมในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๖ เร็วขึ้นจากวันที่กําหนดและเอกสารอยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไม่สามารถรายงานสภามหาวิทยาลัยใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ จึงขออนุญาตเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

๓)  การเสนอผลคะแนนการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในรูปแบบค่าคะแนน เพ่ือนําผลคะแนนไปใช้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  

๔)  รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  



๕)  การกําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

 ที่ประชุมรับทราบ  

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่ากําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๖  จากเดิมกําหนดเป็น “วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖”  เลื่อนเป็น “วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖”  

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และคร้ังที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวัน
อังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑  เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่องรายงาน
สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรต่อคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของรองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวัน
อังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหาร
และคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 
จํานวน ๑๓ ท่าน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรต่อคุณภาพการ
บริหารและคุณลักษณะของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน ๗ ท่าน ฝ่ายเลขานุการขอรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบสอบถามให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารและ
คุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม)  

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



  ๓.๑.๒  เรื่องสรุปผลการประเมินผลงานของส่วนราชการและมหาวิทยาลัย และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา ๔.๑ 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๕๖               
ตามองค์ประกอบที่ ๔ การสัมภาษณ์(ร้อยละ ๓๐) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวัน
อังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เน่ืองจากระดับสํานัก/สถาบัน ไม่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกของ สมศ. คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับ
สํานัก/สถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารงาน “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๔๐” แบ่งเป็นตัวบ่งช้ี ก.ผลงาน “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒๐” ตัวบ่งช้ี ข.ความ
คิดเห็นของบุคลากร “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒๐” องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ. “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๐” องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. “ค่า
นํ้าหนักร้อยละ ๐” องค์ประกอบที่ ๔ การสัมภาษณ์ “ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๐” และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ 
นําข้อมูลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกของ สมศ. มาใส่ในแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลงานของส่วนราชการและมหาวิทยาลัย จึงขอ
รายงานผลการดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

๑) ฝ่ายเลขานุการได้ใส่ค่าคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และ     
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะ ระดับสํานัก/สถาบัน และค่าคะแนนการสัมภาษณ์ผู้บริหารประกอบด้วยค่าคะแนนการสัมภาษณ์ 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ผู้อํานวยการสํานัก และ
สถาบัน เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) คงเหลือค่าคะแนนขององค์ประกอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารงาน ตัวบ่งช้ี ก. ผลงาน   

๒) ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารและ
คุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑ 
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประเด็นที่ ๒ คุณลักษณะของผู้บริหาร และประเด็นที่ ๓ 
ความสามารถและทักษะในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จึงขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณา
การให้ค่านํ้าหนักคะแนน การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารในแต่ละประเด็น
(รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม)  

  นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ ได้นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน ต่อที่ประชุมว่า ตามกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารงาน ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๕ ซึ่งแบ่งเป็นตัวบ่งช้ี ก. ผลงาน ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒๐ ตัวบ่งช้ี 
ข. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร ค่านํ้าหนัก
ร้อยละ ๑๕  การประเมินตัวบ่งช้ี ก.ผลงาน ของส่วนราชการและมหาวิทยาลัย มีประเด็นการประเมินและการให้
ค่านํ้าหนัก ดังน้ี 
  ๑. ด้านนโยบาย แผน งบประมาณ ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๕ ประกอบด้วย 

๑.๑ ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน  (๕%) 
๑.๒ ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด (๑๐%)  

  ๒. ด้านการจัดการศึกษา/คุณภาพบัณฑิต ค่านํ้าหนักร้อยละ ๔๐ ประกอบด้วย 



    ๒.๑ ความสําเร็จของแผนรับนักศึกษา (๕%) 
    ๒.๒ ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (๑๐%) 
   ๒.๓ คุณภาพอาจารย์ (๒๐%) 
    ๒.๓.๑ ตําแหน่งทางวิชาการ (๑๐%) 
    ๒.๓.๒ คุณวุฒิ (๑๐%) 
   ๒.๔ นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด (๕%) 
  ๓. ด้านงานวิจัย ค่านํ้าหนักร้อยละ ๒๐% 
  ๔. ด้านบริการวิชาการ ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๕% 
  ๕. ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๐%  
  โดยนําข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานในแต่ละประเด็นมาใส่ใน
แบบฟอร์มประเมินค่าจากผลการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของส่วนราชการและมหาวิทยาลัย จึงเสนอ   
ที่ประชุมพิจารณาค่าคะแนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการดังน้ี 
๑. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําตารางองค์ประกอบการประเมินผลงานประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระดับสํานัก/สถาบัน เพ่ิมเติม 
๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. ให้ถูกต้อง และใส่รายละเอียดของตัวบ่งช้ี ว่าแต่ละตัว
บ่งช้ีอยู่องค์ประกอบใดตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา  

๓. เห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการใส่ผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานในระดับคณะ สํานัก/สถาบัน ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุแหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
อ้างอิงผลการประเมินแต่ด้าน  

๔. เห็นชอบให้กําหนดค่านํ้าหนักการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ค่านํ้าหนักแต่ละประเด็นเท่ากัน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทํา
ตารางแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหารแยกตามประเด็นการประเมิน 

๕. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําผลคะแนนการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในรูปแบบค่าคะแนน นําเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

 ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
   ๓.๒.๑  พิจารณา(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
   นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่อง(ร่าง)รายงาน
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการ
ดําเนินงานในแต่ละด้านเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทํา(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและจัดทํา
โครง(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม)  



 มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ดําเนินการ ดังน้ี 

๑.  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําบันทึกข้อความแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบถึงแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

๑.๑  ประเด็นการประเมิน 
  ๑.๑.๑  การประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เน้นเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้

จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน 
  ๑.๑.๒  ด้านการจัดการศึกษา เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ คุณภาพบัณฑิต การพัฒนา

บัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
   ๑.๑.๓  ด้านวิจัย เน้นเรื่องการจัดทําชุดโครงการวิจัยที่เน้นการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.๑.๔  ด้านบริการทางวิชาการ เน้นเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียน

การสอน 
๑.๒  ระยะเวลาการประเมิน   
  ๑.๒.๑  รอบที่ ๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (การประเมิน ๒ 

ไตรมาสแรก) ส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  
  ๑.๒.๒  รอบท่ี ๒ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (การประเมิน

ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๗) ส่งภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  
๑.๓  เรื่องที่ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ 
   ๑.๓.๑  ขอให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๒ ไตรมาสแรก และผลการ

ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๓.๒  ขอให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดทําแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.  ให้เพ่ิมข้อมูลรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ี  
   ๒.๑  เพ่ิมเติมข้อมูล บทที่ ๒  เรื่องความเป็นมาของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  
   ๒.๒ เพ่ิมเติมข้อมูล บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมอบหมายให้ประธานที่กํากับดูแลแต่ละ
ด้านเขียนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ตามท่ีมอบหมายดังน้ี 
      ๑)  นาวาเอกธีร์ฎะวัฒน์  กุหลาบซ้อน  ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  
      ๒)  นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี  ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 
      ๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  การพานิช ด้านการจัดการศึกษา 
         ๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร  ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   ๒.๓ กําหนดส่งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 



ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
(ไม่มี)  

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ 
น. ณ ห้องประชุมย่อย ช้ัน ๓ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 
 

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


