
 

                     รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

                               ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ   
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร  จ าปาเงิน ประธานกรรมการ 
 ๒.  พันต ารวจโทพัสกร  ดวงดาว รองประธาน 
 ๓.  นางเบญจวรรณ  ยินดียม กรรมการ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย  มีชาญ กรรมการ 
 ๕.  นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี กรรมการและเลขานุการ
 ๖.  นายพูนชัย  คทาวชัรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗.  นางสาวพชัรพรรณ  หทัยโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักสตัย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 นางสาววันดี  แป้นน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ ลาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น. 
 
ระเบียบวาระที ่ ๑ เรื่องแจ้งใหท้ราบ 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ (นายพูนชัย คทาวัชรกุล) 
  ๑.๑.๑ นางสาววันดี แป้นน้อย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ ลาประชุม  
  ๑.๑.๒ ผู้บริหารขอลาสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์  ต าแหน่งรองอธิการบดี ขอลาสัมภาษณ์
เนื่องจากตดิราชการ ประชุมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
  ๒. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ขอลาสัมภาษณ์เนื่องจากติด
ภารกิจติดราชการไปต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑.๑.๓ ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณา เรื่อง กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการ
แก้ไข   
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑.๑ ก าหนดการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

   สืบเนื่องระเบียบวาระที่  ๓.๒.๒ ก าหนดการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เห็นชอบก าหนดการสัมภาษณ์ 
อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดต่อประสานงานกับอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีมติรับทราบ ก าหนดการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
  ๓.๑.๒ ประเด็นข้อค าถามการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

   สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๔.๑ ประเด็นข้อค าถามการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่ประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เห็นชอบประเด็น 
ข้อค าถามการสัมภาษณ์ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการแก้ไขประเด็นข้อค าถามการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว  
ขอน าเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 



๓ 

 

   มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง มีมตริับทราบ ประเด็นข้อค าถามการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
  ๓.๒  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 

        ไม่มี 
 
พักการประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ ขอพักการประชุม  
ไว้ชั่วคราวเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ตามก าหนด
ดังกล่าว 
 
เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๔๕ น. 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๓๒ น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จ าปาเงิน ประธานกรรมการ ขอเปิดการประชุมต่อ
และให้คณะกรรมการฯ พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑  
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาสรุปผลการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง ได้ก าหนดการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกาสะลอง  
ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
  ๑. อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช) 
  ๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า)  
  ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ กิจการสภามหาวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ 
ดร.อาคม เจริญสุข) 
  ๔. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ (อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น) 
 ๕. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริ
พงษ์)    
 ๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานท าของนักศึกษา (อาจารย์ทัศนีย์   
นาคเสนีย์) 
  ๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยศูนย์การเรียนรู้ในเมือง (อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต) 
   



๔ 

 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง มีมติมอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
พิจารณาสรุปผลการสัมภาษณ์ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๔.๒ กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  เพื่อให้การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงาน ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง มีมติเห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปงงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้ งที่  ๕/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่  ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

 
 ๕.๒ ก าหนดการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์)   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 

   ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า)   เวลา ๑๐.๐๑ – ๑๐.๓๐ น. 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๕ น. 
 
 
 
 

นางสาวพชัรพรรณ  หทัยโชต ิ ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
นายพูนชัย  คทาวชัรกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


