
๑ 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๔(๑๐)/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ 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 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๐๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 

ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา ผลาทร ขอลาประชุมเน่ืองจากป่วย  

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจาก       
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓(๙)/๒๕๕๗ ดังน้ี  

๑) หลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  

๒) แบบสอบถามความคิดเห็น การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แจกให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 
๒ ท่าน กรรมการสภาวิชาการ จํานวน ๒ ท่าน และได้ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบความคิดเห็นและจัดทํา
(ร่าง)รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 



๒ 
 

๓) การติดตามผลการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในปีที่ผ่านมา
ได้ดําเนินการสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นประเด็นคําถาม ลงในแบบฟอร์มการติดตามผลการพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยนําส่งให้ มหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 

๔) ขออนุญาตถอนระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเน่ืองเพ่ือพิจารณา กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
และให้เสนอ(ร่าง)เกณฑ์การให้คะแนนตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบและอนุญาตให้ถอนระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา และให้เสนอ 
(ร่าง)เกณฑ์การให้คะแนนตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๙)/๒๕๕๗  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗   
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓(๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗     
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑   เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๓ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓(๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้แจ้งหลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหน้าที่ ๑๖ – ๒๐) 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลดังน้ี  

๑) หน้าที่ ๑๖ – ๑๗ องค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารงาน ค่านํ้าหนักรวมร้อยละ ๓๕ ให้เพ่ิมเติมข้อมูลค่านํ้าหนักย่อยในองค์ประกอบย่อยที่ ๑ – ๓  เป็น    
ร้อยละ ๑๕ : ๑๐ : ๑๐ ตามลําดับ  

๒) หน้าที่ ๑๖ – ๑๗ องค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย ค่านํ้าหนักรวมร้อยละ ๓๕ ให้เพ่ิมเติมข้อมูลค่านํ้าหนักย่อยในองค์ประกอบ
ย่อยที่ ๑ – ๔ ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นร้อยละ ๑๐ : ๑๐ : ๘ : ๗ 



๓ 
 

ตามลําดับ และในระดับสํานัก/สถาบัน ค่านํ้าหนักรวมร้อยละ ๓๕ ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สมศ.            
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานสนับสนุน ภารกิจของแต่ละหน่วยงานจึงมีความแตกต่างกัน         
จึงกําหนดค่านํ้าหนักย่อย โดยใช้วิธีเฉลี่ยร้อยละตามจํานวนตัวบ่งช้ีของแต่ละหน่วยงาน  

๓) หน้าที่ ๑๘ – ๑๙ ให้เพ่ิมเติมข้อมูลค่านํ้าหนักย่อย ในองค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบ
ที่ ๒ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้แก้ไขข้อมูลหน้าที่ ๑๙ วิธีการศึกษา จากข้อความ “การสอบถามความคิดเห็น” 
เป็นข้อความ “สอบถามความคิดเห็น” หน้าที่ ๒๐ วิธีการศึกษา จากข้อความ “การสัมภาษณ์” เป็นข้อความ 
“สัมภาษณ์”  

๔) หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้ระบุ
วันที่หรือครั้งที่ในการปรับปรุงตามมติที่ประชุมไว้ในส่วนท้ายของตาราง 

๕) ให้นําข้อมูลจากเอกสารการประชุมหน้าที่ ๑๖ – ๒๐ มาจัดทําเอกสารแยกเล่ม หลักเกณฑ์
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงของคณะกรรมการฯ  

 ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลหลักเกณฑ์   
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

  ๓.๑.๒  แบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ    
ของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๔ .๓ พิจารณา(ร่าง)
แบบสอบถามความคิดเห็น การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓(๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗   
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแบบประเมินฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการแก้ไขแบบสอบถาม    
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการแก้ไขและนําส่งให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาและเห็นชอบผ่านทางอีเมล และได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากรทุกระดับภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ และดําเนินการจัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
เพ่ือนําส่งให้สถาบันวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล และดําเนินการจัดทํา(ร่าง)รายงานผลการประเมินคุณภาพ             
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว  

 ที่ประชุมรับทราบ 

  ๓.๑.๓  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่ององค์ประกอบ    
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติตามพันธกิจในระดับสํานักและสถาบัน การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓(๙)/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางในการติดตามฯ              
และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา ผลาทร ทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสํานัก/สถาบัน สําหรับการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖           



๔ 
 

จึงนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาการมอบหมายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในแต่ละระดับ สําหรับการประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ ๒๓ – ๒๗) 

 ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในแต่ละระดับ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นําข้อมูล       
จากตารางดังกล่าวเพ่ิมเติมไว้ท้ายเอกสารแยกเล่ม หลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงของ       
คณะกรรมการฯ  

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๖ (ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๑) 
 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ได้นําเสนอผลการประเมินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย 
และระดับสํานัก/สถาบัน ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
การบริหารงาน องค์ประกอบย่อยที่ ๓ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบ่งช้ี    
ของ สกอ.) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม)  

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน 
องค์ประกอบย่อยที่ ๓ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ.) ในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๔.๒  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖ (ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๒) 

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ได้นําเสนอผลการประเมินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย 
และระดับสํานัก/สถาบัน ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
(รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม)  

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามองค์ประกอบส่วนที่ 
๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๔.๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามองค์ประกอบ    
ส่วนที่ ๓) 

 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ได้นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและ
คุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗      
ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร (รายละเอียดตาม
เอกสารแยกเล่ม) 



๕ 
 

   คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารฯ ดังน้ี 

๑) หน้าที่ ๖ บทที่ ๑ หัวข้อ “ขอบเขตของการประเมิน” ให้นําไปไว้ในส่วนของบทท่ี ๒ 
ขั้นตอนและวิธีการประเมิน   

๒) หน้าที่ ๗ บทที่ ๑  ให้นําตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไปไว้ในส่วนของบทท่ี ๒ และให้แก้ไขข้อมูลหัวข้อกลุ่มตัวอย่าง เป็น “กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวน ๕๒๑ คน กรรมการ      
สภามหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน และกรรมการสภาวิชาการ จํานวน ๒ คน  กลุ่มที่ ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ประเมิน คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่สังกัดหน่วยงานนั้นๆ    
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน คือ บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน จํานวน ๕๒๑ คน  

๓) บทที่ ๑ หน้าที่ ๙ ให้ตัดหัวข้อ “ตัวแปรในการประเมิน” ออก 
๔) เพ่ิมเติมข้อมูลนิยามศัพท์เฉพาะในบทที่ ๑ 
๕) บทที่ ๓ ผลการประเมิน ให้เพ่ิมเติมข้อมูลตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะภาวะผู้นํา

และการบริหารงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗        
ไว้ในส่วนท้ายผลการประเมิน 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร
ตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗          
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 ๔.๔ รายงานผลการพฒันา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๔) 
 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ได้นําเสนอรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข   
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๔ (รายละเอียดตาม
เอกสารแยกเล่ม)  

 มติที่ประชุม มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้เป็นประเด็นการสอบถามให้ชัดเจน และส่งให้กับผู้ เ ก่ียวข้อง             
ตอบแบบสอบถามและนําเสนอข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา 

 ๔.๕ กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่      
๓(๙)/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และกําหนดให้มีการสัมภาษณ์      
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลที่ชัดเจนตามองค์ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ        
จึงนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดเกณฑ์และวิธีการสัมภาษณ์  
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากําหนดเกณฑ์และวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี 



๖ 
 

๑. กําหนดโครงสร้างการสัมภาษณ์โดยมีประเด็นคําถามที่สอดคล้องกับองค์ประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการฯ แต่ละท่านคิดประเด็นคําถาม ๑ ข้อในแต่ละองค์ประกอบ 
๓. กําหนดการสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
๔. ดําเนินการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ประกอบด้วย 

๑)  อธิการบดี ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
๒)  กลุ่มรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้ังแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  
๓)  กลุ่มคณบดี และผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
๔)  กลุ่มผู้อํานวยการสํานักและสถาบัน ต้ังแต่เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการกําหนดเกณฑ์และวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕(๑๑)/๒๕๕๗   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕(๑๑)/๒๕๕๗  ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

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


