
๑ 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๒(๑๔)/๒๕๕๘ วันศกุร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุย่อย ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ   
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 

 
รายนามผู้มาประชุม 

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) นางสาวลักคนา พันธ์ไทย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร   กรรมการและเลขานุการ    ลาประชุม 
๒) นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร           ผู้ช่วยเลขานุการ ลาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 

การประชุมคร้ังน้ี เน้นเรื่องการตรวจสอบเอกสาร(ร่าง)รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหาร
และคุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า 
  ๑.๒.๑  การประชุมครั้งน้ีมีกรรมการลาประชุม ดังน้ี  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ลาประชุม เน่ืองจากป่วย  
๒) นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร  ลาประชุม เน่ืองจากติดราชการ 

  ๑ .๒ .๒  สภามหาวิทยาลัย ได้กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๘               
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



๒ 
 

  ๑.๒.๓  ได้แจ้งแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ คตป.     
๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และที่ คตป.๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘  

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๕๘  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘      
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑  คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่องคู่มือการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๕๘ เมื่อจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ และมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมข้อมูลวันที่ที่มีการปรับปรุงคู่มือ เพ่ิมเติมหมายเลขหน้าของคู่มือ         
และจัดทําโครงร่างกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการดังน้ี 

๑. ใส่วันที่ปรับปรุงคู่มือไว้ที่หน้าปก ข้อความว่า “ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๔ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗” 
และเสนอคู่ มื อการ ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน  ประจํ า ปีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๗                   
ประกอบกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ทราบ  

๒. ให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 

        ๓.๑.๒  รายงานผลการประเมินคณุภาพการบรหิารและคณุลกัษณะของผู้บริหารตามความเห็น
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพ    
การบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗       
(ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๓ : คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร) การประชุมคณะกรรมการฯ  
ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๕๘ เมื่อจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ และมอบหมาย            



๓ 
 

ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล
รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรฯ ดังน้ี 

๑) ให้เพ่ิมเติมข้อมูลการขอบคุณผู้บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในคํานํา  
๒) ให้เพ่ิมเติมหัวข้อ “สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผู้บริหารทุกระดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” และหัวข้อ “สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงาน
และคุณลักษณะของผู้บริหาร จําแนกตามกลุ่มผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  ในหน้าสารบัญ 

๓) ให้แก้ไขบทที่ ๑ บทนํา หน้า ๑ ย่อหน้าที่ ๒ ข้อความ “ในการติดตาม ตรวจสอบ...” โดย
ย้ายข้อความไปต่อท้ายข้อความในย่อหน้าที่ ๑  และหน้าที่ ๕ ให้ตัดข้อความ “ค่าความถี่ (Frequency)” ออก 
และแก้ไขข้อความ “(Best. 1981 : 182)” เป็น “(Best, 1981 : 182) 

๔) บทที่ ๒ หน้าที่ ๓ หัวข้อเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ให้เพ่ิมเติมข้อความ “เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินครั้งน้ี มี ๒ แบบ ประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire)  และแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง 
(Structured interview)”  

๕) บทที่ ๒ หน้าที่ ๔ เพ่ิมเติมข้อความต่อจากข้อความ “๒) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
...”  ข้อความ  “๒. แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured interview)  มีข้อคําถามจํานวน ๔ ประเด็น ๒.๑ 
การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน ๒.๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ๒.๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร ๒.๔ การพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จากผลการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา” 

๖) บทที่ ๓ ผลการประเมิน หน้า ๕๑ ให้เพ่ิมเติมหัวข้อ “สรุปผลการประเมินคุณภาพการ
บริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารทุกระดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” และหน้า ๕๒ ให้เพ่ิมเติม
หัวข้อ “สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร จําแนกตามกลุ่มผู้บริหาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  

๗) หน้า ๕๔ หัวข้อ “ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการบริหารงานและ
คุณลักษณะของผู้บริหารจากความคิดเห็นปลายเปิด” คณะกรรมการฯ ได้ปรับข้อความและจัดกลุ่มความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานและต่อคุณลักษณะของผู้บริหารในภาพรวม ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือให้
ข้อความกระชับและได้ใจความย่ิงขึ้น และผู้ถูกประเมินที่ไม่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากความคิดเห็น
ปลายเปิดให้ใส่ข้อความว่า “(ไม่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ)”  
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
ความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ           
ให้ดําเนินการดังน้ี 

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ
นําส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ พิจารณา  

๒. มอบหมายให้ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อใช้ประเมินคุณภาพการ
บริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปี ๒๕๕๘ โดยแยกคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ
ผู้บริหารเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 



๔ 
 

 ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
      (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  (ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่    
๑(๑๓ )/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ               
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสาร
แยกเล่ม) 
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน        
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑) ให้แก้ไขสารบัญ โดยปรับระยะเว้นวรรคหัวข้อย่อยให้ตรงกับข้อความช่ือหัวข้อในแต่ละบท 
และแก้ไขกรอบแนวคิดในการประเมิน “หน้า ๑” เป็น “หน้า ๓” 

๒) บทที่ ๒ เอกสารที่เก่ียวข้อง หน้า ๑๒ ให้แก้ไขนามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา จาก
ข้อความ “การพาณิช” เป็น “การพานิช”  ตัดข้อความ “และคําสั่งที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗” 
ออก แก้ไขช่ือลําดับที่ ๒ “พันตํารวจโทพัสกร ดวงดาว กรรมการ” เป็นข้อความ “รองศาสตราจารย์ลิขิต 
กาญจนาภรณ์ รองประธานกรรมการ” และเพ่ิมเติมข้อความก่อนข้อความว่า “จากการติดตาม...” ข้อความ 
“ต่อมารองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ ได้ขอลาออก เน่ืองจากมีปัญหาด้านสุขภาพ สภามหาวิทยาลัย ได้มี
คําสั่งที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ แต่งต้ัง พันตํารวจโทพัสกร ดวงดาว ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งที่ว่าง” 

๓) ให้แก้ไขข้อความ “ตารางที่...” เป็นข้อความ “ตาราง...” ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเอกสาร 
๔) บทที่ ๔ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย หน้า ๒๔ ให้เพ่ิมเติม

ข้อความก่อนข้อความว่า “โดยมี...”  ข้อความ “ตามองค์ประกอบ ๔ ส่วน ได้แก่ ๑) การบริหารงาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน ๒) การปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ๓) 
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร และ ๔) การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา” และให้เพ่ิมเติมข้อความหน้า ๒๔ ข้อความ “องค์ประกอบส่วนที่ ๑ : การ
บริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน” หน้า ๔๔ ข้อความ “องค์ประกอบส่วนที่ ๒ : ผลการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน” หน้า ๔๕ ข้อความ “องค์ประกอบส่วนที่ ๓ : คุณภาพ
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร” หน้า ๔๗ ข้อความ “องค์ประกอบส่วนที่ ๔ : การพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีที่ผ่าน
มา” 

๕) ให้เขียนคําอธิบายท้ายตารางที่ ๘ , ๙ และ ๑๐ 
๖) หน้า ๓๐ ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อจากข้อความว่า “ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของแผน

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ข้อความ “จํานวน ๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ โดย
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  มีรายละเอียดดังนี้” 



๕ 
 

๗) หน้า ๓๒ – หน้า ๔๐ ให้แก้ไขข้อความ “ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์ที่... : ” เป็นข้อความ 
“ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่...”  

๘) หน้า ๔๑ เพ่ิมเติมข้อความตารางที่ ๒๐ ต่อจากข้อความว่า “ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗”  ข้อความ “ระดับมหาวิทยาลัย”  และให้เพ่ิมเติมข้อมูลผลการประเมินที่เป็นค่าคะแนน 

๙) หน้า ๔๒ ให้ติดตามข้อมูลผลการการประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์รายตัวบ่งช้ี       
ของหน่วยงานที่มีผล N/A ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๑๐) ให้ระบุการอ้างอิงข้อมูลไว้ท้ายตารางที่มีการอ้างอิงข้อมูล 
๑๑) ให้เพ่ิมเติมข้อมูลบทที่ ๕ สรุปผลการติดตามและข้อเสนอแนะ โดยแยกเป็นสรุปผล        

การประเมินตามองค์ประกอบ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการ
ประเมินครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการแก้ไขและ
เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนําส่งข้อมูลเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา  

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  

มติที่ประชุม  กําหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓(๑๕)/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 
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นางสาวลักคนา         พันธ์ไทย   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
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