
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

                               ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ   
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
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 ๐๙.๓๕ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ แจ้งว่า ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทุกท่านเข้าร่วมรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อมูลที่ต้องเตรียมเพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้ 
  ๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความ
คิดเห็นของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓. PowerPoint น าเสนอผลสรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  ของมหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ครัง้ที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ ง  ครั้ งที่  ๖/๒๕๖๐ เมื่ อวันศุกร์ที่  ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

          ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                  ๓.๑.๑ การทบทวนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติรับทราบตัวบ่งชี้ที่จะใช้ประเมินค่าจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
(องค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) และมอบหมายให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งรายละเอียดข้อมูลตัวบ่งชี้ดังกล่าวให้ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพเพ่ือพิจารณา
รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
  บัดนี้ ทางส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
แจ้งรายละเอียดองค์ประกอบที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ดังนี้  
  ๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
  ๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๓. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  ๔. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ๕. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
  ๖. ระดับความส าเร็จการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

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

 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและ
คุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม) 
 จากการรวบรวมแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารของอธิการบดี 
รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(แบบ คตป.๕) มีผู้ให้ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร
ในจ านวนที่น้อยมาก และเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพียงบางต าแหน่ง อย่างไรก็ตามเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงาน จึงน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปลายเปิดเฉพาะฉบับของอธิการบดี 
 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ
ผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่งให้คณะกรรมการฯ ทางไปรษณีย์และ
อีเมล เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
  ๓.๒.๒ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม) 
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 ๑. บทที่ ๔ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๑ หน้า ๒๖ ตาราง ๕ เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ให้เพ่ิมค าอธิบายใต้ตาราง 
 ๑.๒ หน้า ๒๗ ตาราง ๖ แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท และประสิทธิภาพ 
การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เพ่ิมค าอธิบายใต้ตาราง 
  ๑.๓ หน้า ๓๑ ตาราง ๑๐  สรุปผลการประเมินด้านความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับมหาวิทยาลัย ให้แก้ไขข้อความ “จ านวนบรรลุเป้าหมาย” 
แก้ไขเป็น ”บรรลุเป้าหมาย” 
  ๑.๔ หน้า ๓๒ ตาราง ๑๑  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้แก้ไข
ข้อความ “บรรลุ ไม่บรรลุ” แก้ไขเป็น ”ผลการประเมิน” 
 ๑.๕ หน้า ๓๓ ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๑ บรรทัดที่ ๒ ให้แก้ ไข
ข้อความ “โดยมีผลคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง ๒.๗๗-๒.๙๙” แก้ไขเป็น “โดยมีผลคะแนนการประเมินตั้งแต่ 
๒.๗๗-๒.๙๙” 
  ๑.๖ หน้า ๓๓ ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๒ บรรทัดที่ ๓ ให้แก้ไข
ข้อความ “โดยมีผลคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง ๒.๗๗-๒.๙๙” แก้ไขเป็น “โดยมีผลคะแนนการประเมินตั้งแต่ 
๒.๗๗-๒.๙๙”  
  ๑.๗ หน้า ๓๔ ย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒ ให้ตัดข้อความ “พร้อมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนานักศึกษา” ออก เนื่องจากข้อความซ้ ากัน 
  ๑.๘ หน้า ๓๔ ย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๙ ให้แก้ไขข้อความ “บัณฑิตปริญญาตรี โทร” แก้ไขเป็น 
“บัณฑิตปริญญาตรี โท”  
 ๑.๙ หน้า ๓๖ ตาราง ๑๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
ให้แก้ไขข้อความ “หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ ๒,๓,๔,๘,๘ ไม่นับเนื่องจาก ไม่ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”
แก้ไขเป็น “หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ ๒,๓,๔,๘,๙ ไม่นับเนื่องจาก ไม่ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 ๑.๑๐ หน้า ๓๖ ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๒  
ให้ตัดข้อความ “มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้” ออก เนื่องจากข้อความซ้ ากัน 

 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขเพ่ิมเติม และรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือพิจารณาในครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องพิจารณา 
 ไม่มี 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
กาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

 
 

นางสาวพัชรพรรณ  หทัยโชติ  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


