
 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
                                ณ ห้องประชมุเล็ก ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ   
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 

 
รายนามผูเ้ข้าประชุม 

๑. คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวชูศรี   อุดมกุศลศร ี  กรรมการ 
๓) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์   กุหลาบซ้อน  กรรมการ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา ผลาทร  กรรมการและเลขานุการ 
๕) นายพูนชัย คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖) นางสาวนันท์นภัส มีถาวร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาวลักคนา พันธ์ไทย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

   

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
 รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์     รองประธานกรรมการ    ลาประชุม 

 
รายนามผูเ้ข้ารับการสัมภาษณ์ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย   ยมดิษฐ ์ อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช อธิการบดี 
๓. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มช่ืน รองอธิการบดี 
๔. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี 
๗. อาจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘. อาจารย์อดิศักด์ิ แสงส่องฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตย่ิงวรา คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคํา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธ์ิพรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. อาจารย์รวย ต้ังมุททาภัทรกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา 

   และการแพทย์แผนไทย 
๑๕. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. อาจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตย่ิงวรา ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๙. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน 
 
รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
   นางสาววิชชุดา จุลแสน นักตรวจสอบภายใน 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 
 ประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่าการประชุมในครั้งน้ี คณะกรรมการฯ จะดําเนินการ
สัมภาษณ์การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสํานัก/สถาบัน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเวลา ๑๐.๐๐ น.  

 ที่ประชุมรับทราบ  

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้ ช่ วยเลขานุการ แจ้ งว่ า รองศาสตราจารย์ ลิ ขิ ต  กาญจนาภรณ์                   
ลาประชุม เน่ืองจากป่วย  

 ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖   
 
 

มติที่ประชุม  ให้นําระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖  ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ๓.๑.๑  เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ 
  ๓.๑.๒  เรื่องโครงร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๓.๑.๓  เรื่องปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สําหรับระยะเวลา ๔ เดือน 
  ๓.๑.๔  เรื่ององค์ประกอบ ค่าน้ําหนัก วิธีการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล เครื่องมือการประเมินค่า  
จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 
 

  ๓ .๑ .๕  เรื่องการประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 มติที่ประชุม  ให้นําระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่อง(ร่าง)รายงานผล      
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่องโครงร่าง
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๓ เรื่องปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สําหรับระยะเวลา ๔ เดือน ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๔ เรื่ององค์ประกอบ       
ค่านํ้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล เครื่องมือการประเมินค่าจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๕ เรื่องการประเมิน
คุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 ๓.๒  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
  ๓.๒.๑  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสัมภาษณ์ 
   นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณา(ร่าง)
หลักเกณฑ์และวิธีการสัมภาษณ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสนอแนะให้
ดําเนินการแบ่งทีมการสัมภาษณ์เป็น ๒ ชุด และมอบหมายให้คณะกรรมการฯ แต่ละท่านกําหนดประเด็นคําถาม
ในการสัมภาษณ์ ด้านละ ๒ ประเด็น เพ่ือพิจารณาคัดเลือกในวันสัมภาษณ์  ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมประเด็น
คําถามจากคณะกรรมการฯ แต่ละท่านเรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นคําถามด้านการบริหารงบประมาณและ     
ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ดังน้ี 

๑) ท่านมีหลักในการจัดสรรงบประมาณอย่างไร 
๒) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ท่านคิดว่าการใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด   

มีปัญหาในการใช้จ่ายอย่างไร 
๓) ผลงานที่เด่นที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในปี ๒๕๕๖ มีอะไรบ้าง และมี

กระบวนการสู่ความสําเร็จได้อย่างไร 
๔) ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน   

จอมบึง อย่างไร 
๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวิธีการใดที่จะทําให้นักศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
๖) ตัวบ่งช้ีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ทา่นคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด 
๗) ท่านมีนโยบายที่เก่ียวกับการวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างไร มีอะไรที่โดดเด่น 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้นําประเด็นคําถามไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ ระดับสํานัก/สถาบัน  
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  พิจารณาประเมินผลงานของส่วนราชการและมหาวิทยาลัย และประเมินผลการปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามองค์ประกอบท่ี ๔ การสัมภาษณ์           
(ร้อยละ ๓๐)  

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เห็นชอบ
หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับสํานัก/
สถาบัน และแบ่งทีมการสัมภาษณ์เป็น ๒ ชุด จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณาประเมินผลงานของส่วนราชการและ
มหาวิทยาลัย และประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตาม
องค์ประกอบที่ ๔ การสัมภาษณ์           

 มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการดังน้ี  
๑. ดําเนินการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

 ๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  การพานิช    ประธานการสัมภาษณ ์
 ๑.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร       กรรมการสมัภาษณ์   
 ๑.๓  นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี        กรรมการสมัภาษณ์ 
 ๑.๔  นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน     กรรมการสมัภาษณ์ 

๒. กําหนดช่วงเวลาการสัมภาษณ์และดําเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารตามลําดับ ดังน้ี 
 ๒.๑  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช  
 ๒.๒  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์ 
 ๒.๓  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  สัมภาษณ์ รองอธิการและผู้ช่วยอธิการบดี ดังน้ี 
   ๑) อาจารย์ ดร.วินัย  ชุ่มช่ืน     รองอธิการบดี 
  ๒) อาจารย์ ดร.อาคม  เจรญิสขุ      รองอธิการบดี 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์   รองอธิการบดี 
  ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศริพิงษ์   รองอธิการบดี 
  ๕) อาจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า    ผู้ช่วยอธิการบดี 
  ๖) อาจารย์อดิศักด์ิ  แสงส่องฟ้า    ผู้ช่วยอธิการบดี 
  ๗) อาจารย์ทัศนีย์  นาคเสนีย์     ผู้ช่วยอธิการบดี  
 ๒.๔  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  สัมภาษณ์ คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ  
        และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 
  ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ลิขิตย่ิงวรา  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง  ทองลิ่ม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ  นิลทองคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา  โพธ์ิพรม   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ๕) อาจารย์รวย  ต้ังมุททาภัทรกุล   ผอ.วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
  ๖) อาจารย์ ดร.เกศินี  โสขุมา    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒.๕  เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  สัมภาษณ์ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ดังน้ี 
  ๑) อาจารย์วิจารณ์  สงกรานต์    ผอ.สํานักวิทยบริการฯ 
  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา  ลิขิตย่ิงวรา  ผอ.สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 



 
 

  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร  โพคัยสวรรค์  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๔) อาจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง   ผอ.สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ๕) นายพูนชัย  คทาวัชรกุล    ผอ.สํานักงานอธิการบดี 

  
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖   
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เป็นวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖          
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน ๓ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๒๐ น. 
 

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


