
๑ 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุทรัพย์คริี ชัน้ ๓ อาคารอํานวยการ   
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 

 
รายนามผูเ้ข้าประชุม 

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 
 

๒. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ อนุกรรมการ 
๒) นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร ์ อนุกรรมการ 
๓) นางศศินันท์ แสงภู อนุกรรมการ 
๔) นางฐิติพร เพชรเทียนชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ 
๑) นางสาวปราณี สุขเกษม อนุกรรมการ 
๒) นางสาวเอ่ียมฤทธ์ิ รัตนานนท์ อนุกรรมการ 
๓) นางสาววิชชุดา จุลแสน อนุกรรมการ 
๔) นางสาวศิริรัตน์ แก้วเขียว อนุกรรมการและเลขานุการ 

ด้านจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง อนุกรรมการ 
๒) อาจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง อนุกรรมการ 
๓) นางสาวธาราพร ไชยศรี อนุกรรมการ 
๔) นางสุพัตรา หมายเก้ือ อนุกรรมการ 
๕) นางชุติมา ชงสกุล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตย่ิงวรา อนุกรรมการ 
๒) นางสาวกานต์สิร ี ปานสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
๓) นางถิรดา โสมนัส อนุกรรมการ 



๒ 
 

๔) นางสาวฤทัย เช้าช่ืน อนุกรรมการ  

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร   กรรมการและเลขานุการ    ลาประชุม 

๒. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ด้านจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า อนุกรรมการ ลาประชุม 
๒) นางสาวสิริพร  นันยา  อนุกรรมการ ลาประชุม   

ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร  โพธ์ิคัยสวรรค์   อนุกรรมการ ไปราชการ 
๒) อาจารย์ชลธิชา  พันธ์สว่าง    อนุกรรมการและเลขานุการ ลาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 

๑) ขอขอบคุณกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนในจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
นําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อม
ความเห็น ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘  

๒) การประชุมครั้งน้ีมีสาระสําคัญ คือ ๑) เรื่องการแต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง ๒) แต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ๓) ทบทวนกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓) มอบของที่ระลึกให้แด่ท่านชูศรี อุดมกุศลศรี เน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร กรรมการและเลขานุการ ขอลาประชุมเน่ืองจากป่วย 
๒) กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
๓) สรุปผลการดําเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี 
  ๓.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๖ ครั้ง  โดยมีระเบียบวาระเรื่องพิจารณาที่สําคัญ คือ ๑) รายงาน
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) 



๓ 
 

ทบทวนกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ๓) ติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ของทุกหน่วยงาน ๔) 
พิจารณาเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕) กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖) พิจารณารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ๗) พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๘) พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ๙) พิจารณาสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ๑๐) พิจารณารายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ๓.๒) ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๑ ครั้ง  เพ่ือรวบรวมและเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๖ ด้าน ได้แก่  ๑) ด้านงบประมาณ ๒) ด้านความสําเร็จ
ของแผนกลยุทธ์ ๓) ด้านการจัดการศึกษา ๔) ด้านการวิจัย ๕) ด้านการบริการวิชาการ และ ๖) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๓.๓) แจ้งกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗     
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  และกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มหาวิทยาลัยทราบ ตามบันทึกข้อความ ที่ คตป.๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๘ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความท่ี คตป.ว๐๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๕๘ 
  ๓.๔) สอบถามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือประเมิน
คุณภาพ  การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านภาวะผู้นํา ๒) ด้านธรรมาภิบาล ๓) 
ด้านความเป็นนักบริหารจัดการ และ ๔) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ๓.๕) สัมภาษณ์ผู้บริหาร แบบกลุ่ม จํานวน ๔ กลุ่ม ได้แก่  ๑) กลุ่มอธิการบดี ๒) กลุ่มรอง
อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ๓) กลุ่มคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย และ ๔) กลุ่มผู้อํานวยการสํานักและ
ผู้อํานวยการสถาบัน 
  ๓.๖) จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ เอกสารคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากร      
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๓.๗) เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่          
๙/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
   ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๑๕)/๒๕๕๘  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๑๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือรับรองรายงาน     
การประชุม  
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๑๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑   รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร       
ตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่องรายงานผล         
การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔(๑๖)/
๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ       
ให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลน้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้นําส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/
๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้วน้ัน (รายละเอียด     
ตามเอกสารแยกเล่ม) 

 ที่ประชุมรับทราบ 

  ๓.๑.๒  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     
จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔(๑๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลน้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการแก้ไข
และเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้นําส่งข้อมูลให้ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือเสนอรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘        
แต่เน่ืองจากยังไม่มีเอกสารสรุปมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการฯ จึงได้ดําเนินการสรุป
ประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นจาก ดร.สมศักด์ิ  ดลประสิทธ์ิ 
๑) รอบระยะเวลาการประเมินมีความจําเป็นเพียงใดที่กําหนดให้มีการประเมนิ ๒ ครั้ง/ปี  



๕ 
 

๒) การประเมินผลการติดตามของคณะกรรมการเป็นการประเมินเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาแล้ว         
ยังสามารถนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีกหรือไม่ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน     
เป็นต้น  

๓) มีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และมีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นจํานวน ๔ – ๕ ข้อ แต่ระดับคณะ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี แต่มีข้อเสนอแนะเพียง       
ข้อเดียว  ซึ่งข้อเสนอแนะควรจะสอดคล้องกับผลการประเมิน  เช่น หากมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
ข้อเสนอแนะควรเป็นข้อเสนอแนะเชิงบวกหรือในบางเร่ืองมีการดําเนินการดีอยู่แล้ว ข้อเสนอแนะควรขยายให้
เพ่ิม ให้คงอยู่  ถ้าผลการประเมินอยู่ในระดับดีหรือปานกลาง ข้อเสนอแนะควรเป็นข้อเสนอแนะในเชิงการ
ปรับปรุง พัฒนา เป็นต้น   

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นจาก อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข  
๑) การประเมินผลเชิงตัวบุคคล ควรมีการนําหน้าที่ความรับผิดชอบที่บุคคลได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงาน มาพิจารณาประเมินผลร่วมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
๒) ตามเอกสารหน้า ๕๕ (ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผู้บริหารของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้รับบริการ          
มีความถี่มากน้อยเพียงใดที่นํามาสรุป เช่น มาจากผู้รับบริการคนเดียว หรือจากจํานวน ๓ – ๔ คน นํามาสรุป   
เป็นต้น 

๓) ตามเอกสารหน้า ๕๕ “ข้อ ๑๘.๑ ๒) ควรปรับทัศนคติในการทํางานและเพ่ิมความยืดหยุ่น    
ในการบริหารงาน” ควรมีการปรับทัศนคติอย่างไร “ข้อ ๑๘.๒ ๑) ควรเพ่ิมทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน” ควรมีการเพ่ิมทักษะการสื่อสารอย่างไร เรื่องอะไร เพ่ือการนําไปพัฒนาปรับปรุง 
 ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นจาก ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ ์ประธานสภาคณาจารย์  
 ช่ืนชมการบริหารงานของทีมผู้บริหาร สอดคล้องกับผลการประเมินที่อยู่ในระดับดีมาก ผลการ
ประเมินมีทั้งข้อมูลในเชิงคุณภาพ และปริมาณ 
 ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นจาก อาจารย์ ดร.สุดจิต  หมั่นตะครุ และ อ.นาวิน คงรักษา 
 ให้แก้ไขข้อความเอกสารหน้า ๓๙ ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ ข้อความ 
“เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook  และ Mobile ที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย จํานวน ๑,๖๐๖ เครื่อง         
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๔๐ เครื่อง” แก้ไขเป็น “เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook และ Mobile Device ของนักศึกษา    
ที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย จํานวน ๑,๖๐๖ เคร่ือง รวมทั้งสิ้น ๒,๓๔๐ เครื่อง”  
 ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นจาก นายพีระ พนาสุภณ ประธานการประชุม 
 ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย จํานวน ๗ ข้อ มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อย่างไร  

 มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ          
นําไปปรับปรุงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ดังน้ี  

๑. ด้านรูปแบบการประเมิน  
๑.๑  ปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ชัดเจนและครอบคลุมในแต่ละด้านเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาของผู้บริหาร  



๖ 
 

๑.๒  ปรับปรุงรูปแบบการสัมภาษณ์ โดยการสอบถามข้อมูลด้วยคําถามปลายเปิด จัดทําแบบ    
การประเมินตนเองเพ่ือให้ผู้ถูกประเมินกรอกข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงปรนัยมากขึ้น 
 ๒.  ด้านสาระสําคัญการประเมิน  
  ๒.๑ ใช้แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย และระดับสํานักและสถาบัน  โดยเพ่ิมเติมรายละเอียด 
ข้อมูล และเคร่ืองมือตามองค์ประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานให้ชัดเจนขึ้น     
  ๒.๒  จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๔ เดือน และมอบหมายให้นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

 ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
       ๓.๒.๑  แต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงแทนตําแหน่งที่ว่าง และแต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เพิ่มเติม) 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ  นําเสนอที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ 
ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ ๓๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ต่อมารองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ ได้ขอลาออกเน่ืองจากมีปัญหาด้านสุขภาพ 
สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีคําสั่งที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ แต่งต้ังพันตํารวจโทพัสกร ดวงดาว    
ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง        
และเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความ  
ในข้อ ๙(๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย  แทนรองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์  ประธานอนุกรรมการด้านจัดการศึกษา 
และแทนอาจารย์มัสยา รุ่งอรุณ อนุกรรมการและเลขานุการด้านจัดการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสาร        
การประชุมหน้า ๒๒ ด้านจัดการศึกษา ลําดับที่ ๑ และลําดับที่ ๖) และนําเสนอพิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย(เพ่ิมเติม) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
ดังมีรายนามต่อไปน้ี 
   ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า  

๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา  โชติกลาง   
๓)  นางสาวชุติมา  ชงสกุล  
๔)  นางสาวปิยพร  ท้าวญาติ 

  นางสาวธาราพร  ไชยศรี อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ด้านจัดการศึกษา ได้เสนอช่ือนางสาวสิริพร  นันยา ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ด้านงานหลักสูตร ของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  เ พ่ือทําหน้าที่แทนอาจารย์มัสยา  รุ่ งอรุณ อนุกรรมการและเลขานุการ              
ด้านจัดการศึกษา 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และมอบหมายหน้าที่ดังน้ี  



๗ 
 

  ๑)  มอบหมายให้ พันตํารวจโทพัสกร  ดวงดาว กํากับดูแลด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ 
    ๒)  มอบหมายให้ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี กํากับดูแลด้านจัดการศึกษา  

 ๓)  ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑/๒๕๕๖ และคําสั่งที่ ๒/๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหน้า ๒๑ – ๒๓) 
 ๔)  จัดทําคําสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หม่บ้านจอมบึง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
    ๔.๑)  แก้ไขข้อความ “ด้านจัดการศึกษา” แก้ไขเป็น “ด้านจัดการศึกษาและประกันคุณภาพ
การศึกษา”  
    ๔.๒)  เพ่ิมเติมรายช่ืออนุกรรมการด้านจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษาโดยเรียง
ตามลําดับดังน้ี  
    ด้านจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

๑) นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี   ประธานอนุกรรมการ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า อนุกรรมการ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง อนุกรรมการ 
๔) อาจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง  อนุกรรมการ 
๕) นางสาวธาราพร ไชยศรี   อนุกรรมการ 
๖) นางสุพัตรา  หมายเกื้อ  อนุกรรมการ 
๗) นางสาวลักคนา พันธ์ไทย   อนุกรรมการ 
๘) นางสาวสิริพร นันยา   อนุกรรมการและเลขานุการ 
๙) นางชุติมา  ชงสกุล   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการแต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เสนอประธานกรรมการลงนามในลําดับต่อไป 

 ๓.๒.๒  กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
ความในข้อ ๙(๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหน้า ๒๒ หน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
แนบท้ายคําสั่ง) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

 



๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ ช่วยเลขานุการ นําเสนอที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ   
กรอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้แจ้งแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานให้มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบแล้วน้ัน  จึงนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดกรอบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ
และวิทยาลัย และระดับสํานักและสถาบัน ตามกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหน้า ๓๐ – 
๓๕)  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย และระดับสํานักและสถาบัน ตามกรอบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ และมอบหมายให้ดําเนินการดังน้ี 

๑. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทํากรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารรายงานผล    
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๓ 
แผนภาพ ๑ โดยให้ใส่รายละเอียดหัวข้อองค์ประกอบย่อยการประเมินในตามองค์ประกอบ 

๒. มอบหมายให้นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลแบบประเมินคุณภาพ           
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. มอบหมายให้อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แต่ละด้าน 
รวบรวมข้อมูลในด้านที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามองค์ประกอบในการติดตามท้ัง ๔ องค์ประกอบ ดังน้ี  

 ๓.๑  องค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารหาร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน  
  ๓ .๑ .๑) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบอนุกรรมการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๓.๑.๒)  ด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ี สมศ. ๑๔ (การพัฒนาคณาจารย์) ผู้รับผิดชอบ อนุกรรมการด้าน
นโยบาย แผน และงบประมาณ 

  ๓.๑.๓) ด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบ่งช้ีของสกอ.) 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผู้รับผิดชอบ อนุกรรมการด้านการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๓.๒  องค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ผู้รับผิดชอบ อนุกรรมการด้านการ       
จัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา   

 ๓.๓  องค์ประกอบส่วนที่ ๓ คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ 
อนุกรรมการด้านวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



๙ 
 

 ๓.๔  องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผล
การประเมินในปีที่ผ่านมา ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการฯ  

 ๔.๒ (ร่าง) แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ นําเสนอที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้การดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา(ร่าง)
แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๘ 
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหน้า ๕๑ – ๕๒) 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา(ร่าง)แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล ดังน้ี 

๑) กิจกรรมท่ี ๒. ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘  ตัดข้อความ 
“ข้อ ๑) , ๒) และ ๓)” ออก และใช้ข้อความน้ีแทน “๑) พิจารณา (ร่าง) แบบประเมินคุณภาพการบริหารงาน
และคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒) พิจารณารายละเอียดการดําเนินงานตาม
กรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘” แก้ไขระยะเวลาในการดําเนินการ ข้อความ “๑๘ พ.ย.๕๘” แก้ไขเป็น“ศ.๑๓ พ.ย. ๕๘” 

๒) กิจกรรมท่ี ๓. ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขระยะเวลาในการดําเนินการ ข้อความ “๒๕ พ.ย. ๕๘ ถึง ๙ ธ.ค. ๕๘” แก้ไขเป็น “พ.๒๕ พ.ย.
๕๘ ถึง พ.๙ ธ.ค. ๕๘” 

๓) กิจกรรมที่ ๔. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗(๑๙)/๒๕๕๘ แก้ไขระยะเวลาดําเนินการ
ข้อความ “๑๖ ธ.ค. ๕๘” แก้ไขเป็น “พ.๑๖ ธ.ค. ๕๘” 

๔) ให้แก้ไขระยะเวลาการดําเนินการกิจกรรมที่ ๕. เดือน “ธ.ค.๕๘ – ม.ค.๕๙” แก้ไขเป็น “ธ.ค. 
๕๘”  และเพ่ิมเติมข้อมูลต่อท้ายกิจกรรมที่ ๕. ข้อความ “พิจารณา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)” และ
เพ่ิมเติมข้อมูลระยะเวลาในการดําเนินการ ข้อความ “พ.๒๓ ธ.ค. ๕๘” 

๕) ให้แก้ไขกิจกรรมที่ ๖. ข้อความ “เพ่ือพิจารณา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” แก้ไขเป็น “เพ่ือพิจารณา(ร่าง)รายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)” 
และให้ระบุวันที่ระยะเวลาในการดําเนินการข้อความ “พ.๑๓ ม.ค. ๕๙” 

๖) กิจกรรมที่ ๗. ให้ระบุวันที่ในหัวข้อระยะเวลาในการดําเนินการข้อความว่า “พฤ.๑๑ ก.พ.๕๙” 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล            
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 

 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดวันประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 

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


