
๑ 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๖(๑๒)/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุย่อย ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ   
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 

 
รายนามผู้มาประชุม 

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 

รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
  นางสาววิชชุดา  จุลแสน นักตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 

ประธานขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งน้ี ซึ่งในการประชุมคร้ังน้ี    
มีวาระที่สําคัญ คือ พิจารณาตรวจสอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ลาประชุม
เน่ืองจากป่วย และแจ้งว่าระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕(๑๑)/๒๕๕๗ เอกสารรายงาน
การประชุมมีรายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม 

 ที่ประชุมรับทราบ 



๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๑)/๒๕๕๗  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๕(๑๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗       
โดยมีการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความดังน้ี 

๑. รายนามผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพ่ิมเติมข้อความ “ลําดับที่ ๑๗ นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี” 

๒. เพ่ิมเติมข้อความ “รายนามผู้ไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ ลําดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล  
แอร่มหล้า  ผู้ช่วยอธิการบดี  ลาประชุม ลําดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธ์ิพรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      
ลาประชุม” 

๓. ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามองค์ประกอบที่ ๑ การบริหารงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย แก้ไขข้อความดังน้ี  

๑) องค์ประกอบส่วนที่ ๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๐) ประเด็นพิจารณาข้อความ 
“ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธ์สาสตร์ของมหาวิทยาลัย”
แก้ไขเป็น “ร้อยละโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” 

๒) องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา (ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๕) ประเด็นพิจารณาข้อความ “คะแนนที่ ๑ มีการ
ดําเนินการร้อยละ ๒๐ ตามข้อเสนอแนะ คะแนนที่ ๒ มีการดําเนินการร้อยละ ๔๐ ตามข้อเสนอแนะ คะแนน   
ที่ ๓ มีการดําเนินการร้อยละ ๖๐ ตามข้อเสนอแนะ คะแนนที่ ๔ มีการดําเนินการร้อยละ ๘๐ ตามข้อเสนอแนะ 
คะแนนที่ ๕ มีการดําเนินการร้อยละ ๑๐๐ ตามข้อเสนอแนะ” แก้ไขเป็น “๑) มีการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
หรือไม่ ๒) มีแนวทาง/วิธีการดําเนินการอย่างไร และ ๓) ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร”  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑  การปรับปรุงค่าน้ําหนัก (ร้อยละ) หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕(๑๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเก่ียวกับ     
ผลการพัฒนาคณาจารย์ซึ่งตรงกับตัวบ่งช้ี สมศ. ๑๔ โดยเสนอแนะให้นํามาอยู่ในองค์ประกอบย่อยที่ ๑.๒ 
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนฯ และมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมค่านํ้าหนัก(ร้อยละ) ขององค์ประกอบย่อย 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 



๓ 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้
ดําเนินการดังน้ี  

๑) ให้แก้ไขรายละเอียดหลักเกณฑ์ฯ  หัวข้อ เครื่องมือการประเมินตามองค์ประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗      
โดยแยกเป็นระดับมหาวิทยาลัย คณะและวิทยาลัย และระดับสํานักและสถาบัน  

๒) ให้แก้ไขรายละเอียดหลักเกณฑ์ฯ หัวข้อ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามองค์ประกอบ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย องค์ประกอบส่วนที่ ๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ประเด็นพิจารณา  
เป็น “ร้อยละโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” และ
องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากผลการประเมิน    
ในปีที่ผ่านมา ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนนที่ ๑ ถึงคะแนนที่ ๕ ให้สอดคล้องกับประเด็น         
การสอบถามในการติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะในเรื่อง ๑) มีการดําเนินการ           
ตามข้อเสนอแนะหรือไม่ ๒) มีแนวทาง/วิธีการดําเนินการอย่างไร และ ๓) ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร  

๓) เพ่ิมเติมข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสํานักและ
สถาบัน 

๔) ให้จัดทําคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เป็นเอกสารอ้างอิงการติดตามของคณะกรรมการฯ 
และเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงค่านํ้าหนัก (ร้อยละ) หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗ ในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย ระดับสํานักและสถาบัน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการแก้ไข
และเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

        ๓.๑.๒  รายงานผลการประเมินคณุภาพการบรหิารและคณุลกัษณะของผู้บริหารตามความเห็น
ของบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๓ : การบริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร) 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพ    
การบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗       
(ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๓ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร) การประชุม
คณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๕(๑๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติม
ข้อมูลนิยามศัพท์เฉพาะในบทที่ ๑  แก้ไขบทที่ ๒ หัวข้อกลุ่มตัวอย่างเป็นหัวข้อ “ขั้นตอนและวิธีการประเมิน” 
และเพ่ิมเติมตารางแสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็น
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ไว้เป็นตารางท้ายสุดในบทที่ ๓ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติม
ข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารแยกเล่ม) 
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  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะ      
ของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลเพ่ือให้
รายงานมีรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

๑) แก้ไขเนื้อหา บทที่ ๑ บทนํา ให้เขียนอธิบายความเป็นมาของการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เขียนขยายความองค์ประกอบส่วนที่ ๓ การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร และให้เพ่ิมเติมข้อมูลย่อหน้าที่ ๒ ว่า “ในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการมีกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จําแนกเป็น   
๔ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน 
องค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบส่วนที่ ๓ การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา สําหรับการประเมินองค์ประกอบ
ส่วนที่ ๓ เป็นการติดตามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นการ
สอบถามความเห็นของประชากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาวิชาการ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบผลการประเมิน  
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรท้ังหมด          
ของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป”  

๒) บทที่ ๑ แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความดังน้ี  
 ๒.๑) วัตถุประสงค์การประเมิน เป็นข้อความว่า “เพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ๒.๒) นิยามศัพท์เฉพาะเพ่ิมเติม คําว่า “การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร , 

คณะกรรมการ , ผู้บริหาร และประชากรและกลุ่มตัวอย่าง” 
๓) บทที่ ๒ แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความดังน้ี 
 ๓.๑) แก้ไขเพ่ิมเติมและเรียบลําดับหัวข้อใหม่ ดังน้ี 

   ๑.  ขั้นตอนและวิธีการประเมิน 
   ๒.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
   ๓.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 
   ๔.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
   ๕.  เกณฑ์การแปลผลการประเมิน 
   ๖.  ระยะเวลาดําเนินการ  
  ๓.๒) ย่อหน้าที่หน่ึง แก้ไขข้อความเป็น “การศึกษานี้เป็นการประเมินคุณภาพการบริหารงาน
และคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีขั้นตอน ดังน้ี” 
  ๓.๓) แก้ไขหัวข้อ ข้อความ “ขั้นตอนการประเมิน” แก้ไขเป็น “ขั้นตอนและวิธีการประเมิน” 
  ๓.๔) แก้ไขหัวข้อขั้นตอนและวิธีการประเมิน เป็น “๑) กําหนดกรอบแนวคิดในการประเมิน
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ๒) จัดทําเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริหารงาน
และคุณลักษณะของผู้บริหาร ประกอบด้วย ๒.๑ แบบสอบถาม ๒.๒ แบบสัมภาษณ์ ๓) เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้หน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลระดับคณะและสํานัก           
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล        



๕ 
 

๔) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการฯ เป็นผู้สัมภาษณ์ ๕) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล โดย
คณะกรรมการฯ  
  ๓.๕) แก้ไขหัวข้อเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็น “๑.๑ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
จํานวน ๑ ฉบับ แบ่งออกเป็น ๓ ตอนคือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ คุณลักษณะภาวะผู้นํา
และการบริหารงานของผู้บริหาร ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ๓.๑ ความคิดเห็นข้อเสนอและต่อการ
บริหารงานของผู้บริหาร ๓.๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร 
  ๓ .๖ ) แก้ไขหัวข้อประชากร เป็น “ประชากรที่ ใ ช้ในการประเมิน ได้แก่ กรรมการ               
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัด          
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี” และให้เพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมูลในตาราง 
“ลําดับที่ ๑๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ลําดับที่ ๑๓ กรรมการสภาวิชาการ”  
  ๓.๗) แก้ไขหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ เป็น “วิเคราะห์ข้อมูลและคํานวณหา
ค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน” 
  ๓.๘) เพ่ิมเติมหัวข้อ “เกณฑ์การแปลผลการประเมิน” และให้แก้ไขข้อความ “ในการแปลผล
การประเมินของผู้บริหารใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best. 198 : 182)” เป็น “เกณฑ์ในการแปลผลการประเมิน
ผู้บริหารใช้เกณฑ์ของเบสท์” 
  ๓.๙) เพ่ิมเติมหัวข้อ “ระยะเวลาดําเนินการ” และเพ่ิมเติมข้อความประกอบด้วย “ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ต้ังแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗” 

๔) บทที่ ๓ แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความดังน้ี 
  ๔.๑) บทที่ ๓ ผลการประเมิน ให้ตัดข้อความในย่อหน้าที่หน่ึงออกทั้งหมดและใช้ข้อความน้ี
แทน “การประเมินคุณภาพ การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากร            
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม      
มีรายละเอียดดังน้ี”  
  ๔.๒) แก้ไขข้อความของหัวข้อ “ผลการประเมินคุณลักษณะภาวะผู้นําและการบริหารงาน  
ของผู้บริหารของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” แก้ไขเป็น 
“ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะผู้บริหารของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗”  

 ๔.๓) แก้ไขข้อความ “๑. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน” แก้ไขเป็น “ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม” แก้ไขข้อความว่า “ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน” เป็นข้อความ “ข้อมูลพ้ืนฐาน      
ของผู้ตอบแบบสอบถาม” แก้ไขข้อความ “ตาราง ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน” แก้ไขเป็น “ตาราง ๑ ข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม”  

 ๔.๔) ข้อความในตาราง ๑ ข้อ ๒. สถานะ ให้ย้ายข้อความว่า “กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และสภาวิชาการ” มาเป็นลาํดับแรกก่อนคําว่าผู้บริหาร  
  ๔.๕) แก้ไขข้อความที่เขียนอธิบายความหมายของข้อมูลท้ายตาราง ๑ เป็นข้อความ “ข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ... จากตาราง ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย จํานวน...คน(ร้อยละ....) เพศหญิงจํานวน.... คน(ร้อยละ....) ผู้บริหาร จํานวน.....คน(ร้อยละ....) 
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน...คน(ร้อยละ....)   บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน....คน(ร้อยละ....) กรรมการ   
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการ จํานวน....คน(ร้อยละ....) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน ๕ ปี 
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จํานวน......คน(ร้อยละ...) มากกว่า ๕ ปี – ๑๐ ปี จํานวน...(ร้อยละ...) มากกว่า ๑๐ ปี – ๑๕ ปี จํานวน...(ร้อยละ
...) มากกว่า ๑๕ ปี – ๒๐ ปี จํานวน....คน(ร้อยละ....) มากกว่า ๒๐ ปี จํานวน....คน(ร้อยละ...)”  และปรับเน้ือหา
คําอธิบายความหมายของข้อมูลของตารางแสดงผลการประเมินทุกตารางให้เหมือนกับตาราง ๑  
  ๔.๖) แก้ไขข้อความ “๒. คุณลักษณะภาวะผู้นําและการบริหารงานของผู้บริหารของ
อธิการบดี” แก้ไขเป็น “ตอนที่ ๒ คุณลักษณะภาวะผู้นําและการบริหารงานของอธิการบดี” แก้ไขข้อความ 
“ตาราง ๒ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะภาวะผู้นําและการบริหารงานของผู้บริหารของอธิการบดี” แก้ไข
เป็น “ตาราง ๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารของอธิการบดี” และ
ให้ตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง 
  ๔.๗) แก้ไขข้อความท่ีเขียนอธิบายความหมายของข้อมูลท้ายตาราง ๒ เป็นข้อความ       
“จากตาราง ๒ พบว่า ผลการบริหารงานและคุณลักษณะผู้บริหารของอธิการบดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ๕ 
ลําดับแรก ดังน้ี” และใส่คะแนนเฉล่ียต่อท้ายในแต่ละลําดับ (Χ = …….) 
  ๔.๘) เพ่ิมเติมหัวข้อ “วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” ต่อท้ายตารางสุดท้ายของบทท่ี ๓  
  ๔.๙) เพ่ิมเติมหัวข้อ “ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร” ต่อท้าย
หัวข้อวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ ๓ 

๕) บทที่ ๔ แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลดังน้ี 
๕.๑) แก้ไขข้อความบทท่ี ๔ “ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ” แก้ไขเป็นเป็น “บทที่ ๔ 

สรุปผลการประเมิน”  
๕.๒) ให้เพ่ิมเติมข้อมูลความถ่ีของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๕.๓) นําข้อมูลตาราง ๓๙ แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ

ของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาอยู่ในบทที่ ๔  

๕.๔) เพ่ิมตาราง ๔๐ “สรุปคุณลักษณะภาวะผู้ นําและการบริหารงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ(ร่าง)รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
ความเห็นของบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๓ : การบริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร )  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเ พ่ิมเติมข้อมูล                 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

  ๓.๑.๓  รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๔ :      
การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ)  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕(๑๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มอบหมายให้            
ฝ่ายเลขานุการสรุปเป็นประเด็นในการสอบถามแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ในปีที่ผ่านมา ส่งให้มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สํานักและสถาบัน ตอบแบบสอบถามเพ่ือเป็นข้อมูล
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามองค์ประกอบส่วนที่ ๔  ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว          
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ซึ่งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ตอบแบบสอบถามแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ    จึงนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
แยกเล่ม) 
  คณะกรรมการได้พิจารณา และมีข้อสังเกตว่า เน่ืองจากยังไม่ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณา       
การให้คะแนนการประเมินตามองค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ที่ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นเรื่องมีการดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะหรือไม่มีการดําเนินการ แนวทางหรือมีการกําหนดวิธีการดําเนินการอย่างไร และผล         
การดําเนินงานเป็นอย่างไร จึงให้นําเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประกอบการพิจารณาให้คะแนนในส่วนอ่ืนๆ ต่อไป  

 มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามฯ จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา และให้คณะกรรมการฯ นําผลการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข           
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ใช้ประกอบการพิจารณา       
ให้คะแนนในส่วนอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  (ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามท่ีคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จัดทํา(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในด้านงบประมาณ ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ด้านการ
จัดการศึกษา ด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย        
ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี  

๑. รูปแบบรายงานผลการดําเนินงานใช้รูปแบบเดิมเหมือนกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
๒. มหาวิทยาลัยฯ ควรแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
๓. รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๒ ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของมหาวิทยาลัย โดยให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด 
ตอนที่ ๒ รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

๑) ด้านงบประมาณ 
๒) ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 
๓) ด้านการจัดการศึกษา 
๔) ด้านการวิจัย 
๕) ด้านการบริการวิชาการ 
๖) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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๔. ให้เขียนอธิบายความคํานําว่า “ข้อมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  รวบรวมโดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย” 

๕. ให้จัดทําหัวข้อของสารบัญ ให้สอดคล้องกับหัวข้อของเน้ือหาในรายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ 

๖. แก้ไขรายละเอียดตอนที่ ๑ ประวัติความเป็นมา ข้อความ “วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓” และ
ข้อความ “ปีการศึกษา ๒๕๔๗”  โดยให้เปลี่ยนข้อความให้มีความหนาปกติและแก้ไขข้อความ “ปีการศึกษา ๒๕๔๗” 
เป็นความว่า  “ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการเปล่ียนแปลงสําคัญของสถาบันราชภัฏ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...” 

๗. นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ข้อความ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” แก้ไขเป็น “อธิการบดีได้กําหนดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปน้ี” 

๘. เจตนารมณ์ของอธิการบดี ข้อความ “กระผมและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน    
จอมบึง” แก้ไขเป็น “อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” 

๙. แก้ไขข้อความ “นักศึกษา” เป็นข้อความ “จํานวนนักศึกษา” 
๑๐. เพ่ิมเติมข้อมูลงบประมาณ ข้อความ “ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น

จํานวน ๔๐๓,๗๗๔,๓๘๔.๐๓ บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖จํานวน.............บาท (ร้อยละ....) 
ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินจํานวน.......บาท งบประมาณเงินรายได้จํานวน.......บาท หรืออาจเพ่ิมข้อความ
อธิบายข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ ว่า “ซึ่งเพ่ิมจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน..... บาท(ร้อยละ...) 

๑๑. ตอนที่ ๒ ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล ดังน้ี 
 ๑๑.๑  ด้านงบประมาณ 

๑) ตารางที่ ๕ หมายเหตุ ๑.๒ รายการเงินคงเหลือ แก้ไขเป็น “จํานวนเงินคงเหลือ 
๗๔๒,๑๙๙.๓๗ บาท ส่งคืนคลัง” 

๒) หมายเหตุ  ข้อ ๒ ประเภทเงินงบประมาณ เงินรายได้ ให้เขียนอธิบายความว่า      
มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๒๒,๒๖๒,๘๒๖.๔๘  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกันเหลื่อมปีใด... เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร    
และ ตัดข้อความ “การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐๒,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท    
ยังไม่เกินวงเงินที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บได้ จํานวน ๑๒๔,๑๖๙,๙๘๙.๒๑  บาท” ออก 
  ๑๑.๒  ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 
 ๑) ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ให้เขียนอธิบายแหล่งที่มาของข้อมูล           
สรุปจํานวนประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น ประกอบด้วย ๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน.......ตัวบ่งช้ีและความสําเร็จ
ของแผนกลยุทธ์ของแต่ละตัวบ่งช้ียึดถือการบรรลุเป้าหมายเป็นสําคัญ มีรายละเอียดดังน้ี... 
 ๒) ข้อความ “ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” แก้ไข
เป็น “ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๓) จุดที่ควรพัฒนา ควรเขียนให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 
เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๒ ระบบกลไกและการจัดการเรียนการสอน(ตบช.๒.๖/สกอ.๗ ข้อ ได้ ๖ ข้อ) 
ข้อ ๓ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (สงป.) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีระบบการกํากับ ดูแล และสนับสนุนอาจารย์ให้สามารถทํางานวิจัยให้แล้วเสร็จได้ตามกําหนดเวลา เป็นต้น 
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 ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่บรรลุเป้าหมาย ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการให้บริการวิชาการเพ่ิมขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมายหรือเกณฑ์ที่กําหนด 
 ๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี แต่ควรมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น เช่น ควรสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่และเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
 ๖) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นสากลทุกหน่วยงาน 
 ๗)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ตบช.๒.๖/
สกอ.๗) ๗ ข้อ ได้ ๖ ข้อ ดังน้ันข้อใดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ให้เขียนอธิบายว่าควรมีวิธีการพัฒนาอย่างไร 
 ๘)  แก้ไขช่ือตารางข้อความ “สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี จําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” แก้ไขเป็น “ตารางสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผน   
กลยุทธ์รายตัวบ่งช้ี จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗” และควรมีการเขียนอธิบาย
ข้อมูลว่า “จากตารางจะเห็นว่า จากจํานวนตัวบ่งช้ี ทั้งหมด ๖๙ ตัวบ่งช้ี ในจํานวน ๙ ประเด็นยุทธศาสตร์       
มีตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมายจํานวน ๕๙ ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย
ทุกตัวบ่งช้ีมี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ , ๖ และ ๘” 
 ๑๑.๓  ด้านการจัดการศึกษา 
 ๑) ย่อหน้าที่หน่ึง ข้อความ ๒ บรรทัดแรก ควรเขียนในเชิงเปรียบเทียบแผนการรับ
นักศึกษากับผลการรับนักศึกษา และเพ่ิมเติมรายละเอียดของสาเหตุที่นักศึกษาเพ่ิมขึ้นในคณะใด ร้อยละเท่าใด
ตามลําดับ เช่น “อย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่รับได้จริง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา       
พบว่า......” 
 ๒) เพ่ิมตารางจํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จําแนกตามหลักสูตร 
 ๓) ตารางที่ ๘ เพ่ิมข้อความว่า “แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมดระดับปริญญาตรี  
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย” 
 ๔) ข้อ ๓.๒ เพ่ิมตารางจํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามหลักสูตร และคณะ/
วิทยาลัย โดยเรียงจากคณะมาก่อนและตามด้วยหลักสูตร 
 ๕) ข้อ ๓.๔ แก้ไขช่ือหัวข้อเป็น “การติดตามภาวะการมีงานทําและคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” 
 ๖) เพ่ิมตารางร้อยละการติดตามภาวะการมีงานทํา  
 ๗) เขียนความเรียงเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลตารางที่ ๑๐ และตารางที่ ๑๑ 
 ๘) เรียงลําดับตารางใหม่โดยเริ่มจาก ตารางที่ ๑๐ แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ตารางที่ ๑๑ ร้อยละการติดตามภาวะการมีงานทํา จําแนกตามคณะหรือ
จําแนกตามหลักสูตร ตารางที่ ๑๒ จํานวนหน่วยงานท่ีให้ข้อมูล ตารางที่ ๑๓ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ๙) ข้อ ๓.๕ เพ่ิมเติมข้อความ “รายละเอียดตามตารางที่ ๑๓(เลขตารางเดิม)    
แสดงคุณวุฒิของอาจารย์ และ ๑๔ (เลขตารางเดิม) แสดงตําแหน่งวิชาการ” 
 ๑๐) เพ่ิมข้อความอธิบายข้อมูลท้ายตารางที่ ๑๔ ว่า “สําหรับข้อมูลแสดงการ
เปรียบเทียบคุณวุฒิอาจารย์ ตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ดังแสดงตามตารางท่ี ๑๖ 
(เลขตารางเดิม๑๕) และตารางที่ ๑๗ (เลขตารางเดิม๑๖)” และตารางที่ ๑๕ (เลขตารางเดิม) จะมีหรือไม่ก็ได้ 



๑๐ 
 

 ๑๑) ข้อ ๓.๖ หลักสูตร ควรนําเสนอจํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาท้ังหมด
 ๑๒) เพ่ิมตาราง แสดงสาขาวิชาที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. 
 ๑๓) ข้อ ๓.๗ คุณภาพการศึกษา ควรใช้ข้อความว่า “ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย แบ่งได้เป็น ๒ ด้านคือ ๑)ด้านการจัด
การศึกษา ๒)ด้านการพัฒนานักศึกษาในด้านการจัดการศึกษา” โดยเขียนอธิบายข้อมูลว่าการพัฒนาหลักสูตร
เป็นอย่างไร การจัดการด้านกายภาพเป็นอย่างไร การพัฒนาอาจารย์ทําอย่างไร (การพัฒนาอาจารย์ เช่น 
โครงการพัฒนาอาจารย์ให้ได้คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ หรือเพ่ิมพูนทักษะอาจารย์) ในด้านการพัฒนา
นักศึกษาทําอะไรบ้าง มีโครงการพัฒนานักศึกษาอะไรบ้าง เช่น  การพัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์            
ที่พึงประสงค์มีอะไรบ้าง 
 ๑๑.๔  ด้านการวิจัย 
 ๑) ควรเขียนอธิบายแหล่งที่มาของข้อมูล โดยเขียนเชื่อมโยงข้อมูลในตารางที่ ๑๙ , 
๒๐ และ ๒๑  

 ๒) ตารางที่ ๒๐ เพ่ิมเติมข้อมูล “จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย” 
 ๓) ข้อ ๔.๒ คุณภาพงานวิจัย ให้เรียงลําดับตารางใหม่ โดยเริ่มจาก ตารางที่ ๒๓ (เลข
ตารางเดิม) แสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จําแนกตาม
ประเภทของการตีพิมพ์เผยแพร่ ตารางที่ ๒๔ (เลขตารางเดิม) แสดงการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จําแนกตามคณะ ตารางที่ ๒๒ (เลขตารางเดิม) 
แสดงจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จําแนก
ตามคณะ และตารางที่ ๒๕ (เลขตารางเดิม) แสดงข้อมูลจํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก 
สกอ. (แหล่งทุนภายนอก) และจํานวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๗ 
 ๔) แก้ไขข้อความ ข้อ ๔.๓ “ผลงานโดดเด่น” แก้ไขเป็น “ผลงานโดดเด่นด้าน     
การวิจัย” และควรเขียนอธิบายข้อมูล เช่น “จํานวน ๑ ชุดโครงการ ได้แก่ โครงการอะไร และมี ๓ โครงการย่อย
ได้แก่โครงการอะไร” 
 ๑๑.๕ ด้านการบริการทางวิชาการ 
 ๑ )  ข้อ  ๕  ด้ านการบริการทาง วิชาการ  ย่อหน้าแรกเ พ่ิม เ ติมข้อความว่า                 
“ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณสําหรับการบริการวิชาการสู่สังคมจากเงิน
งบประมาณและจากแหล่งทุนภายนอก ดังมีรายละเอียดดังน้ี” 
 ๒) ข้อ ๕.๑ งบประมาณ โครงการงานบริการวิชาการแก่สังคม ควรเขียนอธิบาย
ข้อมูลว่า “งานบริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นอย่างไร ในเรื่องงบประมาณ และเขียน
อธิบายเปรียบเทียบงบประมาณต้ังแต่ ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗” 
 ๓) เพ่ิมตารางงบประมาณแผ่นดินในปี ๒๕๕๗ ทีแ่สดงรายละเอียด ๗๖ โครงการ 
 ๔) ช่ือตารางที่ ๒๘ ข้อความ “แสดงรายละเอียดของงานบริการวิชาการจากแหล่ง
ทุนภายนอก” แก้ไขเป็น “แสดงรายละเอียดของงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ปี ๒๕๕๗” 
 ๕) ข้อ ๕.๒ ย่อหน้า ให้เพ่ิมเติมข้อความว่า “โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีโครงการที่บูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยโดยอาจารย์จําแนกตามคณะ 
รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ ๒๙ (เลขตารางเดิม) 

 ๖) ข้อ ๕.๒ ช่ือไม่สื่อว่าเป็นงบประมาณแผ่นดิน หรือแหล่งทุนภายนอก 



๑๑ 
 

 ๗) ข้อ ๕.๓ ข้อความ “ผลงานโดดเด่น” แก้ไขเป็น “ผลงานโดดเด่นด้านการบริการ
ทางวิชาการ” 
 ๑๑.๖  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑) ควรเขียนอธิบาย โดยนําตารางที่แสดงผลการดําเนินงาน ในปี ๒๕๕๗ มาไว้    
เป็นลําดับแรก และเขียนอธิบายข้อมูลของปี ๒๕๕๗ ว่ามีก่ีโครงการ ได้แก่โครงการอะไรบ้าง 
 ๒) ข้อ ๖.๑ งบประมาณด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเขียนอธิบาย
ข้อมูลของงบประมาณในลักษณะเปรียบเทียบ ที่แสดงว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน.........บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดินจํานวน
......บาท งบประมาณเงินรายได้จํานวน....บาท จากแหล่งภายนอกจํานวน....บาท ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาจะเห็นว่าโดยรวมได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น จํานวน........บาท(คิดเป็นร้อยละ.....) 
 ๓) ข้อ ๖.๔ แก้ไขเป็น “ผลงานโดดเด่นด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม” 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และให้ดําเนินการดังน้ี 

๑. มอบหมายให้อนุกรรมการฯ แต่ละด้าน แก้ไขรายงานผลการดําเนินงานตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสรุปประเด็นตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ    
เสนอมหาวิทยาลัยฯ ทราบ เพ่ือมอบหมายรองอธิการบดี ที่กํากับดูแลในแต่ละด้านพิจารณาตรวจสอบข้อมูล    
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และนําเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ๔.๒  (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน   
จอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ได้รายงานว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕(๑๑)/
๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทําโครงร่างรายงานผล
การติดตามฯ ซึ่งเน้ือหาประกอบด้วย  
  ๑. บทสรุปผู้บริหาร  
  ๒. บทที่ ๑ บทนํา ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
  ๓. บทที่ ๒ เอกสารที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลบริบทของมหาวิทยาลัยฯ  
  ๔. บทที่ ๓ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเคร่ืองมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
  ๕ . บทที่ ๔ ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๕๗ 
ประกอบด้วยด้านงบประมาณ ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการทางวิชาการ และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๖. บทที่ ๕ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผล
การติดตามฯ ในแต่ละองค์กอบ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  จึงนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโครงร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 



๑๒ 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักการจัดทํา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ติดต่อประสานงานคณะกรรมการทุกท่าน         
เพ่ือกําหนดวันประชุมและแจ้งคณะกรรมการทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


