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รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครั้งที่ 11/2560
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.พลสัณห์
โพธิ์ศรีทอง
กรรมการ
2. ผศ.พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
3. ผศ.ดร.สรายุทธ์
เศรษฐขจร
กรรมการ
4. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา
อนุวงศ์
กรรมการ
5. ผศ.พิษณุ
บางเขียว
เลขานุการ
6. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. ผศ.สายัณ
พุทธลา
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. ดร.จานงค์
ตรีนุมิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่การประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นางสาวนิศาชล
3. นายวิชชา
4. นางสาวกฤตยา
5. นางสาววรรณฤดี
6. นางสาวภรทิพย์
7. นางสาวภรณ์ทิพย์

สิงห์ชัย
ฉัตรทอง
สุขรัตน์
สุวรรณไตรย์
แสงมาศ
พลอาชีพ
สกุลชูชาติ

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เลขานุ ก ารแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพี ย รชั ย ประธานกรรมการ
ได้ ถึ งแก่ก รรม เมื่ อวัน ที่ 27 ตุ ล าคม พ.ศ.2560 จึงขอให้ ที่ ป ระชุม ร่ว มกั น ยืน สงบนิ่ ง เป็ น เวลา 1 นาที
เพื่อแสดงความอาลัย และขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่ง ทาหน้าที่ประธานการประชุม กรรมการ
เลือก ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธานการประชุม
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ ยมส านั ก งานสภามหาวิทยาลั ย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันพุ ธที่ 28
กันยายน พ.ศ.2559 โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้นาเสนอผลการดาเนินงานและรับฟังความเห็น ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับ ทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักงานสภามหาวิทยาลั ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ได้ เข้ าตรวจเยี่ ยมส านั ก งานสภามหาวิท ยาลั ย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ในวัน พุธ ที ่ 8
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้นาเสนอแนวทางและผลการดาเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) การดาเนินโครงการทบทวนงานนโยบาย Retreat ของสภามหาวิทยาลัย
2) การดาเนิ นโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ ยนเรียนรู้การด าเนิ นงานของสภามหาวิทยาลั ย
เนื่ องจากส านั กงานสภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น หน่ วยงานที่ จั ดตั้ งขึ้ นใหม่ จึ งมี ความจ าเป็ น จะต้ องศึ กษาดู งาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัยจากสถาบันอื่นๆ เพื่อนาแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้
ในการดาเนินงานและพัฒนาสานักงานสภามหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังต่อไปนี้

๓

จัดทาคู่มือการจัดการประชุมที่เป็นรูปเล่มชัดเจน
จัดวางระบบการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น
จัดทาแบบฟอร์มการติดตามผลการดาเนินงานจากมติที่ประชุม
3) โครงการจัดประชุมสานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดประชุม 2 ระดับ คือ
(3.1) การประชุมระดับนโยบาย
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
(3.2) การประชุมระดับบริหาร
การประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รองอธิ ก ารบดี และผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี
การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)
4) การจัดประชุม e – Meeting โดยใช้ Tablet ในการประชุมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดทาเล่ม
ประชุม โดยเริ่มใช้ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) การน าเสนอวาระการประชุม ระดับบริหารมหาวิทยาลั ย ไม่ ส ามารถบริห ารจั ดการได้
ตามระยะเวลาที่กาหนด มีผลกระทบทาให้บางครั้งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีเวลาในการตรวจสอบข้อมูล
2) บุ ค ลากรยั ง ขาดทั ก ษะความรู้ ใ นด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟฟิ ก ด้ า นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
3) สานักงานสภามหาวิทยาลัยมีพื้นที่คับแคบ ไม่เอื้ออานวยต่อการจัดทาและจัดเก็บเอกสาร
จานวนมาก
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) การจัดการประชุมระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ควรจัดประชุมในห้องที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีสื่อทัศนูปกรณ์ที่เอื้อต่อการดาเนินการประชุม มีพื้นที่สาหรับ
จัดเตรียมเอกสารหรือวางเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อการดาเนินการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถอานวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2) สานักงานสภามหาวิทยาลัยควรจัดเก็บและรวบรวมเอกสารสาคัญ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ
รายงานการประชุม วาระการประชุม เป็นต้น ทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวก
ต่อการสืบค้น ตรวจสอบ และมีระบบในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น
3) การเผยแพร่มติที่ประชุมควรมีความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อแจ้งหรือเผยแพร่ ให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบและเตรียมดาเนินการในลาดับต่อไป

๔

4) สานักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีระบบในการบริหารจัดการให้บุคลากรภายในสานักงาน
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะความรู้และความจาเป็นในการดาเนินงานของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
5) สานักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการกากับติดตามผลการให้บริการหรือ
สารวจความพึงพอใจแก่คณะกรรมการในชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนาข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานภายในสานักงานในลาดับต่อไป
6) ควรมีความพิ ถีพิ ถัน และใส่ ใจในการเลื อกอาหารว่างส าหรับการจัดประชุม เนื่องจาก
คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงต้องคานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก ควรหลีกเลี่ยงปริมาณ
น้ามัน น้าตาลและเกลือที่สูงเกินไป มีความหลากหลายและควรจัดอาหารว่างที่มีลักษณะ/ขนาดและในปริมาณ
ที่พอเหมาะสาหรับ การจัดประชุมระดับมหาวิทยาลัย
7) ควรระบุบ ทบาทและอานาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคู่มือการประชุม
เพื่อเป็นช่องทางในการชี้แจงหรือสร้างความเข้าใจบริบทที่สาคัญของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงาน
มติที่ประชุม รับ ทราบ ผลการดาเนิ น งานของส านั ก งานสภามหาวิทยาลั ย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 และขอให้ ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย รับ ความเห็ น ของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
5.2 (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น
6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ส่ วนที่ 2 การประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ส่ ว นที่ 3
การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ส่ ว นที่ 4 การประเมิน ผลการบริ ห ารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 6 การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาตามความเห็ น ของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดทา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยาในรอบปีงบประมาณถัดไป ควรดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 7
และมาตรา 8 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 หากสามารถด าเนิ น การเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ ควรระบุไว้ในส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕

การใช้จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ว่าได้มี การใช้จ่ายงบประมาณด้านการผลิ ตครู
ด้านการวิจัย ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม หรือสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
2) ควรระบุ จานวนร้อยละของจานวนบุคลากรสายสอนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ และภาวะการมีงานทาของบัณฑิต เพื่อแสดงข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3) ปรับแก้ไขคาว่า “นิสิตนักศึกษา” ให้เป็นคาว่า “นักศึกษา” ทั้งเล่ม
4) เพิ่ ม สรุ ป ความเห็ น ของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละส่วน
5) บทที่ 4 ส่ ว นที่ 1 การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ตามแผนกลยุ ทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) แก้ไข
รายละเอียด ดังนี้
การแสดงข้อมูลในแผนภูมิที่ 1 หากนาเสนอข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพี ย งปี เดี ย ว อาจจะซ้ าซ้ อ นกั บ ตารางที่ 1 ดั ง นั้ น ควรเลื อ กแสดงข้ อ มู ล
อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง แต่ หากมี การเปรี ยบเที ยบข้ อมู ล ควรแสดงข้ อมู ล ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2560 ก็จะเห็นภาพรายละเอียดข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น
การแสดงข้อมูลในแผนภูมิควรใช้สัญลักษณ์สีที่สอดคล้องกัน เช่น ตัวชี้วัดที่สูงกว่า
เป้ าหมาย ใช้ สี เขี ยว ตัวชี้วัดที่ ต่ ากว่าเป้ าหมาย ใช้สี แดง ตั วชี้ วัดที่ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย ใช้สีฟ้า ใช้เช่นนี้ในทุกแผนภูมิในเรื่องเดียวกันนี้
การพิจารณาตัวชี้วัดที่ผลการประเมินต่ากว่าเป้าหมาย ในหน้า 45 กลยุทธ์ที่ 1
ด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 บัณฑิ ตที่ ผ่ านการทดสอบเพื่ อรับใบประกอบวิชาชีพครู
ภายใน 1 ปี ที่ ส าเร็จการศึกษา ไม่ควรนาตัวชี้วัดนี้ มาประเมินค่ า แต่สามารถ
น ามาแสดงข้ อ มู ล ในตาราง หน้ า 47 โดยระบุ รายละเอี ย ดในช่ อ งผลการ
ด าเนิ น การว่ า “ยั งไม่ มี การประเมิ น ผล เนื่ องจากยั งไม่ ถึ งก าหนดระยะเวลา
ตามข้อบังคับ” เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริง
ควรใช้ชื่อแผนภูมิที่กระชับ และตรวจสอบให้ถูกต้อง
ควรทาสั ญลักษณ์ ในตารางเพื่อแสดงให้เห็ นว่าตัวชี้วัดใดสูงกว่าเป้าหมาย หรือ
ต่ากว่าเป้าหมาย เป็นต้น
ควรจาแนกผลงานวิจัยตามประเภทของกรอบทุนวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจ
เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรุ ป ผลการประเมิ นส่ วนที่ 1 เรื่ อง ความคิ ดเห็ นเพื่ อการพั ฒ นาควรจั ดเป็ น
หมวดหมู่ เช่น ภาพรวมของกระบวนการกลยุทธ์ และเรียงลาดับตามแผนกลยุทธ์
ทั้ง 6 กลยุทธ์ เป็นต้น
6) บทที่ 4 ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก้ไขรายละเอียด ดังนี้
ในตารางที่ 1 งบประมาณที่ น ามาจั ดสรร จ าแนกตามแหล่ งของเงิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 น าผลรวมของจานวนเงินงบประมาณแผ่ นดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยไว้ตอนท้ายของตารางงบประมาณนั้นๆ

๖

ตรวจสอบคาที่ใช้ในหน้า 66 ข้อ 1 วิธีการประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย ข้อ 1.1 ระดับไม่เกินปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับไม่เกิน
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ใช้ชื่อนี้หรือไม่
เพิ่ มรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณการดาเนิ น โครงการตามพั น ธกิจของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการนายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ต่อท้าย
ข้อ 5.2 ผลเงินกันเหลื่อมปี
เพิ่มสรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในแต่ละส่วน
7) บทที่ 4 ส่วนที่ 3 การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก้ไขรายละเอียด ดังนี้
ตรวจสอบคาถูกผิด และปรับแบบฟอร์มให้เป็นระบบเดียวกัน
8) บทที่ 4 ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริห ารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แก้ไขรายละเอียด ดังนี้
ควรจัดกลุ่มข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ให้กระชับ รัดกุม
และคัดกรองข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
แก้ไข “การประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย” เป็น “การประเมินผล
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย” ทั้งหมด
ในตารางเปรียบเทียบของส่วนที่ 4 ให้เปรียบเทียบผลการประเมิน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 - 2560
มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้ดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อนาเสนอให้ที่ประชุม
ทราบในครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.1 ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 12/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2560 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

