
๑ 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๕(๑๑)/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ 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 

รายนามผูเ้ข้ารับการสัมภาษณ์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการ 
                                                                       สภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน  
     และงบประมาณ 
๔. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ 
     เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา 
๕. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มช่ืน  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล 
     ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ 
๖. อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. อาจารย์อดิศักด์ิ แสงส่องฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตย่ิงวรา คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคํา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๑. อาจารย์รวย ต้ังมุททาภัทรกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
๑๒. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๓. อาจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 



๒ 
 

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตย่ิงวรา ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๕. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
  นางสาววิชชุดา  จุลแสน นักตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 

ประธานขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ ไ ด้มาร่ วมประชุมในค ร้ัง น้ี  และแจ้ง ว่า              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา ผลาทร ขอลาประชุมเน่ืองจากป่วย ซึ่งในการประชุมครั้งน้ีมีวาระที่สําคัญ คือ      
การสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ กลุ่มอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี กลุ่มคณบดี 
ผู้ อํานวยการวิทยาลัยฯ และกลุ่มผู้ อํานวยการสํานัก/สถาบัน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนในเชิงคุณภาพ           
ตามองค์ประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๑๐)/๒๕๕๗  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๑๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๗  ตุลาคม ๒๕๕๗   
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๔(๑๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗     
โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑  การปรับปรุงค่าน้ําหนัก (ร้อยละ) หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

        ๓.๑.๒  รายงานผลการประเมินคณุภาพการบรหิารและคณุลกัษณะของผู้บริหารตามความเห็น
ของบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๓ : การบริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร) 

  ๓.๑.๓  รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ตามองค์ประกอบส่วนที่ ๔ : การ
พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ)  
 



๓ 
 

 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ขออนุญาตสืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ , ๓.๑.๒ และ
๓.๑.๓ เพ่ือรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบและอนุญาตให้สืบเน่ืองเพ่ือรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป  

 ๓.๒  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
        ๓.๒.๑  การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามองค์ประกอบที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล สืบเน่ืองวาระที่ ๓.๒.๑ เรื่องการกําหนดการให้คะแนนตามตัวบ่งช้ี และ
เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔(๑๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
จัดทํา(ร่าง)เกณฑ์การให้คะแนนตามองค์ประกอบที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารงานฯ องค์ประกอบย่อยที่ ๑.๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน 
และองค์ประกอบย่อยที่ ๑.๒ ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนําเสนอทีประชุมพิจารณา(ร่าง)เกณฑ์การให้คะแนนตาม
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ ๑๙ ถึงหน้าที่ ๒๐ 

 ที่ประชุม ได้พิจารณา และให้คณะกรรมการฯ ไปพิจารณา ทบทวน หากไม่มีข้อแก้ไขใด ๆ ให้ถือว่า
เห็นชอบเกณฑ์การให้คะแนนตามองค์ประกอบที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส่วนราชการและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน    

จอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (การสัมภาษณ์) 
 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่    
๔(๑๐)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร     
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น ๓ กลุ่ม และมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ต้ังประเด็นคําถาม
ในแต่ละองค์ประกอบ ท่านละ ๑ ข้อ เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็นคําถามในการ
สัมภาษณ์ และดําเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ดังน้ี 
   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. 
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ และมอบหมายคณะกรรมการ    
แต่ละท่านดําเนินการสัมภาษณ์ในแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน สัมภาษณ์
ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้สัมภาษณ์ นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์ 
กุหลาบซ้อน  



๔ 
 

  องค์ประกอบที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  มอบหมายให้ สัมภาษณ์
ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นด้านผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย/ผลงานที่ภาคภูมิใจ ผู้สัมภาษณ์           
พันตํารวจโทพัสกร ดวงดาว 
    องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร สัมภาษณ์
ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นด้านภาวะผู้นํา ด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านความเป็นนักบริหารจัดการ และด้านความคิด-
ริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้สัมภาษณ์  นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี 
  องค์ประกอบที่ ๔  การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ จาก    
ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา  สัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ        
คณะกรรมการฯ ในปีที่ผ่านมา แนวทาง/วิธีการในการดําเนินงาน ข้อจํากัด ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
ผู้สัมภาษณ์ ประธานกรรมการฯ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ และให้ดําเนินการดังน้ี  
๑. ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารเป็นกลุ่ม ตามช่วงเวลาที่กําหนด 
๒. มอบหมายคณะกรรมการสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ ประกอบ         

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ เสนอประธานกรรมการฯ พิจารณา ในวันที่      
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
 ๓.  มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทําข้อมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รอบที่ ๒ (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ในด้านที่รับผิดชอบ โดยนํารูปแบบ     
การรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นแนวทางในการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมพิจารณาในคร้ังต่อไป 
 ๔.  มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทํา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เสนอที่ประชุมพิจารณาในคร้ังต่อไป   
โดยให้จัดทําโครง(ร่าง)รายงานผลการติดตามฯ ดังน้ี 
  ๑)  บทสรุปผู้บริหาร 
  ๒)  บทที่ ๑ บทนํา ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
  ๓)  บทที่ ๒ เอกสารที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลบริบทของมหาวิทยาลัยฯ  
  ๔)  บทที่ ๓ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเคร่ืองมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
  ๕)  บทที่ ๔ ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการทางวิชาการ และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  ๖)  บทที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ตามองค์ประกอบการติดตามของคณะกรรมการฯ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖(๑๒)/๒๕๕๗   



๕ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖(๑๒)/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

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


