
                      รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘ วันศกุร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุกาสะลอง ชัน้ ๓ อาคารอํานวยการ   
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 

 
รายนามผูเ้ข้าประชุม 

๑. คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวชูศรี   อุดมกุศลศร ี  กรรมการ 
๓) พันตํารวจโทพัสกร ดวงดาว  กรรมการ 
๔) นายพูนชัย คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕) นางสาวลักคนา      พันธ์ไทย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
๒. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
นางฐิติพร เพชรเทียนชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ 
๑) นางสาววิชชุดา จุลแสน อนุกรรมการ 
๒) นางสาวศิริรัตน์ แก้วเขียว อนุกรรมการและเลขานุการ 

ด้านจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง อนุกรรมการ 
๒) นางสาวสิริพร นันยา อนุกรรมการ 
๓) นางชุติมา ชงสกุล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นางถิรดา โสมนัส อนุกรรมการ 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร   กรรมการและเลขานุการ    ลาประชุม 
๒) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน     กรรมการ                 ลาประชุม 
๓) นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร              ผู้ช่วยเลขานุการ ไปราชการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 
   ๑) การประชุมครั้งน้ีมีสาระสําคัญ คือ การทบทวนเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น และอนุกรรมการฯ      



ด้านการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพ ได้เสนอพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามองค์ประกอบที่ ๑.๓ ซึ่งจะได้พิจารณารายละเอียดต่อไป  
   ๒) ให้นําระเบียบวาระเรื่องพิจารณา ๔.๑ และ ๔.๒ มาบรรจุในระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง
สืบเน่ืองเพ่ือพิจารณา ๓.๒.๑ (ร่าง)แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และ ๓.๒.๒ กําหนดรายละเอียดการดําเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามกรอบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า มีกรรมการลาประชุม ดังน้ี  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร กรรมการและเลขานุการ ขอลาประชุมเน่ืองจากป่วย 
๒) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์ กุหลาบซ้อน กรรมการ ขอลาประชุมเน่ืองจากติดราชการ  
๓) นางสาวนันท์นภัส มีถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ ไปราชการ  

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
   ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคา ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังน้ี 

๑. หน้า ๙ ให้ตัดรายนามผู้ไม่มาประชุม ข้อความ “๒) นางสาวสิริพร นันยา อนุกรรมการ ลาประชุม” 
ออก   

๒. หน้า ๑๕ ให้แก้ไขข้อความ “๓.๑ องค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารหาร” แก้ไขเป็น “๓.๑ 
องค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารงาน” 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
  ๓.๑.๑   แต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ แลประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ เรื่องแต่งต้ังอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยน้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งและเสนอประธานกรรมการลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หน้า ๑๙ – ๒๐) 



 ที่ประชุมรับทราบ 

  ๓.๑.๒  กรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง กรอบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้
มีมติเห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย และระดับสํานักและสถาบัน ตามกรอบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลน้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการแก้ไขและ
เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร   
การประชุมหน้า ๒๒ – ๒๘) 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล 
ดังน้ี 

๑) องค์ประกอบส่วนที่ ๑ การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน        
(ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๕) ให้แยกเป็น “ระดับมหาวิทยาลัย คณะและวิทยาลัย” และ “ระดับสํานักและสถาบัน” 

๒) องค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ (ค่านํ้าหนักร้อยละ ๓๕) ให้แยกเป็น  
“ระดับมหาวิทยาลัย คณะและวิทยาลัย” และ “ระดับสํานักและสถาบัน” ในระดับมหาวิทยาลัย คณะและ
วิทยาลัย ให้ระบุเกณฑ์การประเมิน ข้อความว่า “ ด้านการผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ี สมศ. ๑ – ๔ ด้านการวิจัย      
ตัวบ่งช้ี สมศ. ๕ –  ๗ ด้านการบริการวิชาการ ตัวบ่งช้ี สมศ. ๘ – ๙ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบ่งช้ี สมศ. ๑๐ – ๑๑” ในระดับสํานักและสถาบัน ให้ระบุเกณฑ์การประเมิน ข้อความว่า “ด้านผลการประเมิน          
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีของ สกอ.” และ “ด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีของ สมศ.” 

๓) องค์ประกอบส่วนที่ ๓ คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร (ค่านํ้าหนัก   
ร้อยละ ๑๕) ให้ตัดข้อความรายละเอียดการประเมินออกทั้งหมด และใช้ข้อความนี้แทน “ส่วนที่ ๑ คุณภาพ   
การบริหารงานของผู้บริหาร ด้านที่ ๑ การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านที่ ๒ ภาวะผู้นําและการ
ทํางานเป็นทีม ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านที่ ๔ การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย “ 
และ “ส่วนที่ ๒ คุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านที่ ๑ พฤ4ติกรรมการรักษาวินัย ด้านที่ ๒ ความรับผิดชอบ ความ
รักและความศรัทธาในตําแหน่ง” 

๔) องค์ประกอบส่วนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ     
จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา (ค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๕) ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานจากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการจากผลการประเมิน ในปีที่ผ่านมา ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ว่าได้มีการ
ดําเนินการอย่างไร แตกต่างจากเดิมอย่างไร โดยจัดทําเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และพิจารณาการให้ค่าคะแนน 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ 
แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เสนอคณะกรรมการพิจารณา 



  ๓.๑.๓  แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน    
จอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องแผนการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สําหรับระยะเวลา ๕ เดือน)
จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลกิจกรรม และระยะเวลาในการดําเนินการแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหน้า 
๓๐ – ๓๑) 
  ประธาน มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการสัมภาษณ์ดังน้ี  

๑) ควรมีการกําหนดกรอบในการสัมภาษณ์ให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น เช่น การต้ังคําถาม       
ในการสัมภาษณ์ วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เป็นต้น    

๒) ควรมีการจัดทําแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยอิงตามองค์ประกอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ทั้ง ๔ ส่วน เพ่ือส่งให้ผู้บริหารตอบแบบสอบถามก่อนดําเนินการสัมภาษณ์ โดยมี
ตัวอย่างคําถาม เช่น ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณอย่างไร การจัดทํางบประมาณสนองจุดเน้น          
ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของคณะกรรมการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ท่านได้ดําเนินการในเรื่องใดบ้าง และมีผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร เป็นต้น 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่าน กําหนดคําถามแบบปลายเปิด         
ตามองค์ประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพ่ือใช้สอบถามผู้บริหาร เสนอประธาน
กรรมการพิจารณา 
 
 ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๒.๑ (ร่าง) แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

  นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ให้ข้อมูลว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘      
เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตนได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลแบบประเมินคุณภาพ             
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงน้ัน ตนได้ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง
แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี   
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน ตอนที่ ๒ คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร แบ่งเป็น 
๒.๑ คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ๒.๒ คุณลักษณะของผู้บริหาร ๒.๓ ความสามารถและทักษะในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และตอนที่ ๓ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ แบ่งเป็น     
๓.๑ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ๓.๒ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หน้า ๓๔ – ๓๗ )  

  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นไปตาม
กรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยให้มีองค์ประกอบส่วนที่ ๓ ส่วนที่ ๑ คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ด้านที่ ๑ การมีวิสัยทัศน์และ



ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านที่ ๒ ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล    ด้านที่ ๔ การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ส่วนที่ ๒ คุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านที่ ๑ พฤติกรรมการ
รักษาวินัย ด้านที่ ๒ ความรับผิดชอบ ความรักและความศรัทธาในตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑) ตอนท่ี ๒ คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ให้ตัดข้อความ “๒.๓ 
ความสามารถและทักษะในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” ออกท้ังหมด และ “ข้อ ๒.๑ 
คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร” ให้เรียงลําดับหัวข้อพฤติกรรมบ่งช้ี ๔ ด้าน ดังน้ี  

 ด้านที่ ๑ การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ด้านที่ ๒ ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม 
 ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ด้านที่ ๔ การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

๒) ด้านที่ ๑ พฤติกรรมการรักษาวินัย ให้แก้ไขข้อความ ข้อ ๑.๒ ข้อความ “มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส” แก้ไขเป็น “มีความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส” และให้เพ่ิมเติม “ข้อ ๑.๓       
ให้ความเป็นธรรม และความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา” และแก้ไขข้อ ๑.๓ (เดิม) เป็น “ข้อ ๑.๔” 

๓) เพ่ิมเติมข้อมูลต่อจากตอนที่ ๓ ข้อความ “ตอนที่ ๔ ความเห็นโดยทั่วไปต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย” ดังน้ี 

 ข้อที่ ๑ ท่านมคีวามเช่ือมั่นในสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน 
 ข้อที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่กํากับดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย         

เป็นอย่างดี   
 ข้อที่ ๓  สภามหาวิทยาลัยทํางานร่วมกับฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันเป็นอย่างดี 
 ข้อที่ ๔  โดยรวมท่านมคีวามเชื่อมั่นในผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
 ข้อที่ ๕  ท่านได้รับรู้เรื่องการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่าย งบประมาณ            

ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีผ่่านมา 
 ข้อที่ ๖ ในภาพรวม ท่านพึงพอใจในผลการดําเนินงานของผู้บริหารในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีผ่่านมา 
โดยประเด็นคําถามในตอนที่ ๔ จะสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรภายในทั้งหมดยกเว้น

ผู้บริหารเท่าน้ัน 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเสนอคณะกรรมการพิจารณา และแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและ
คุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ 
(กลุ่มละ ๒ ท่าน) ผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงาน
และคุณลักษณะของผู้บริหาร 

  ๓.๒.๒ กําหนดรายละเอียดการดําเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามกรอบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕
(๑๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย 



และระดับสํานักและสถาบัน ตามกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน         
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดรายละเอียด    
การดําเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามกรอบ หลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน   
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  คณะกรรมการ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังน้ี 

๑) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบคือ 
อนุกรรมการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ให้จัดทําข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ของทุกหน่วยงาน และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ จําแนกตาม
หน่วยงาน โดยให้รวบรวมข้อมูลตามเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน             
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (หน้า ๒๔ – ๒๙) 

๒) ด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ี สมศ.๑๔ (การพัฒนาคณาจารย์) ผู้รับผิดชอบคือ อนุกรรมการด้านนโยบาย 
แผนและงบประมาณ  ให้จัดทําข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน โดยให้รวบรวม
ข้อมูลตามเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้เพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียดผลการดําเนินตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัย  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง อนุกรรมการด้านจัดการศึกษาและประกันคุณภาพ
การศึกษา มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังน้ี  
    ๑) แก้ไขข้อมูลตามเอกสารการประชุมหน้า ๒๖ กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับสํานักและสถาบัน องค์ประกอบส่วนที่ ๑.๓ 
ข้อความ “ด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ.) ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๗” แก้ไขเป็น “ด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหน่วยงาน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗” และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หน่วยงานสนับสนุนแต่ละหน่วยงานมีการประชุมร่วมกัน   
ในการกําหนดเกณฑ์ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน
เดียวกัน และแต่ละหน่วยงานจะมีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหน่วยงาน     
โดยแต่ละองค์ประกอบได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทําคู่มือ ดังน้ี ๑) องค์ประกอบที่ ๑ : ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบคือ กองนโยบายและแผน ๒) องค์ประกอบที่ ๒ : ภารกิจหลัก 
ผู้รับผิดชอบคือ หน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน (ตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน) เช่น สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม รับผิดชอบภารกิจด้านงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบภารกิจ
ด้านงานวิจัย เป็นต้น ๓) องค์ประกอบที่ ๓ : การบริหารและการจัดการ เช่น ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ ผู้รับผิดชอบคือ สํานักงานอธิการบดี ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ 
ระบบบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบคือ สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การ
พัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้  ผู้ รับผิดชอบคือ  สํา นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เ ป็นต้น                   
๔) องค์ประกอบที่ ๔ : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบคือ กองนโยบายและแผน และ ๕) 
องค์ประกอบที่ ๕ : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ผู้รับผิดชอบคือ สํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา  



    ๒) แก้ไขข้อมูลตามเอกสารการประชุมหน้า ๒๖ องค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงาน     
ตามพันธกิจ ระดับสํานักและสถาบัน โดยตัดข้อความตั้งแต่ข้อ ๒.๑ – ข้อ ๒.๖ ออกทั้งหมด และใช้ข้อความ      
น้ีแทน “ข้อ ๒.๑ ด้านผลการประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีของ สกอ.” และ “ข้อ ๒.๒ ด้านผลการ
ประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีของ สมศ.” และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากหน่วยงานสนับสนุน            
บางหน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบและดําเนินการตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งเกณฑ์
ตัวบ่งช้ีและมอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนด เช่น 
มอบหมายให้รวบรวมข้อมูลจากคณะต่าง ๆ มาเป็นผลการดําเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อน       
การดําเนินงาน และมอบหมายให้ดําเนินการ เป็นต้น  จึงขอนําเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์ด้านผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. ในระดับสํานักและสถาบัน 
(รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
     คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ ในระดับสํานักและสถาบัน โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ใช้
ข้อมูลผลการประเมินตามองค์ประกอบส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ในระดับสํานักและสถาบัน    
ตามผลการประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. ซึ่งเป็นผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับมหาวิทยาลัย ตามท่ีหน่วยงานสนับสนุนได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการ และให้นําหลักเกณฑ์การคิดค่าคะแนนแบบถ่วงนํ้าหนัก (รายละเอียด
ตามเอกสารแยกเล่ม) หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินฯ
ในปีงบประมาณถัดไป  

 มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดการดําเนินงานตามกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบหมาย
ให้ดําเนินการ ดังน้ี  

๑. ให้ อ นุกรรมการฯ  ที่ รั บผิ ดชอบในแ ต่ละ ด้ าน  จั ดทํ าข้ อมู ล ใน ด้ านที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย                   
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๘  

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงแบบติดตามการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา และนําส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
(ไม่มี)  

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑(๑๙)/๒๕๕๙   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดวันประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑(๑๙)/๒๕๕๙  ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. และดําเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.       
เป็นต้นไป 



 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

นางสาวลักคนา         พันธ์ไทย   ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
นายพูนชัย        คทาวัชรกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 


