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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๘/2560
วันพุธที่ 2๗ กันยายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.พลสัณห์
โพธิ์ศรีทอง
กรรมการ
2. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา
อนุวงศ์
กรรมการ
3. ผศ.พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์
เศรษฐขจร
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
ผู้ไม่มาประชุม
1. ศ.ดร.พจน์

สิงห์ชัย
ฉัตรทอง
สุขรัตน์
สุวรรณไตรย์
แสงมาศ
พลอาชีพ
สกุลชูชาติ
สะเพียรชัย

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

ลาการประชุม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ ขอลาการประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่ง ทาหน้าที่ประธานการประชุม กรรมการเลือก ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
เป็นประธานการประชุม
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/2560 เมื่อวัน พุธที่ ๒๐
กันยายน พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ดังนี้
หน้ า ที่ 1๒ “ระเบี ย บวาระที่ 5.๒ การตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของ
วิทยาลัยการดนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยควรช่วยวิทยาลัยการดนตรีเร่งแก้ปัญหาเรื่องห้องและพื้นที่สาหรับการเรียน
การสอน การฝึกปฏิบัติ และการเก็บรักษาเครื่องดนตรี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/2560 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ที่
2๖ กันยายน พ.ศ.2559 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นาเสนอผลการดาเนิน งานและรับ ฟัง
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ผลการตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.2 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ที่ 2๖ กันยายน
พ.ศ.2559 โดยสานักคอมพิวเตอร์ ได้น าเสนอผลการดาเนิน งานและรับ ฟัง ความเห็น ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
พ.ศ. 2559

รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ

๓

4.3 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
คณ ะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ในวันจันทร์ที่ 2๖ กันยายน พ.ศ.2559 โดยสานักวิเทศสั มพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้นาเสนอ
ผลการด าเนิน งานและรับ ฟัง ความเห็น ของคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ผลการตรวจเยี่ ยมและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของส านั ก วิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละ
เครือข่ายอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 2๗
กันยายน พ.ศ.2560 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นาเสนอแนวทางและผลการดาเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
(1) การพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่นาไปสู่ความเป็นเลิศ
(2) การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ
(3) การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ านงานวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ น วั ต กรรม และงาน
สร้างสรรค์
(4) การให้ บ ริ การวิช าการแก่สั งคมที่ส อดคล้ องกั บความต้องการของชุม ชนและ
ท้องถิ่น
(5) การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก ทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรมไทย
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(6) การเพิ่มสมรรถนะการบริการจัดการคณะ และสาขาวิชาด้วยหลักธรรมาภิบาล
2) ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
(1) ทุ ก หลั ก สู ต รมี ผ ลการประเมิ น มากกว่ า 3 (ระดั บ คุ ณ ภาพ ดี ) ด าเนิ น การ
ปรับปรุงข้อบกพร่อง เพื่อทาการแก้ไข ป้องกัน และกาหนดเป้าหมายผลการประเมินในปี 2560 ≥ 4.01

๔

3) การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของ คณะฯ
(1) นโยบาย สนับสนุนการทาบัณฑิตนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ ของนิสิตระดับปริญญาตรี
(2) นโยบาย สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัย
(3) นโยบาย การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(4) ทุนวิจัย รวมทั้งสิ้น 30,913,356 บาท แบ่งเป็น
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 22,190,086 บาท
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 7,521,270 บาท
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 1,202,000 บาท
(5) ผลงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 252 เรื่อง แบ่งเป็น
บทความวิ จั ย /วิ ช าการตี พิ ม พ์ ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
จานวน 56 เรื่อง
บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน 30 เรื่อง
ผลงานจดอนุสิทธิบัตร จานวน 2 เรื่อง
บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 2 จานวน 82 เรื่อง
บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 จานวน 33 เรื่อง
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จานวน 49 เรื่อง
4) ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่
(1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มี 7 สาขาวิชา
(2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มี 20 สาขาวิชา
5) พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ กษตร เขตพื้ น ที่ บ้ า นดงเย็ น
ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
6) จัดโครงการนาปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชน ครั้งที่ 3
7) มหกรรม Thailand Tech Show 2016 ได้ แ ก่ การพั ฒ นาครี ม หมั ก ผมจากสารสกั ด
ตะไคร้ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือแบบเจลผสมสารสกัดธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากข้าวไรซ์เบอรี่
การพัฒนาแยมจากผลมะตูมพลัส การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะตูมโลว์ชูการ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ
ไส้ธัญพืชเสริมงาขี้ม้อน และผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากใบลาน
8) ดาเนินการจัดกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
9) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สาหรับอาจารย์
และนักวิจัย ภายในงบประมาณ 400,000 บาท
10) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สนับสนุนการทาวิจัย เพื่อพัฒนาการทางาน
วิจัยของคณาจารย์และนิสิต ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
11) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
เฉพาะทาง เช่น กล้องจุล ทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมวิเคราะห์ธาตุ (SEM-EDS) กล้องจุลทรรศน์
ฟลูออเรสเซนต์ และเครื่องขึ้นเรือนชิ้นงาน
12) จัดโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
13) จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี

๕

14) จัดทาวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
15) โครงการอู่ทอง บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ วิถีไทย วิถีสุ ขภาพ ภายใต้โครงการนาปราชญ์
ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
16) โครงการบริการวิชาการการประยุกต์ใช้ความหลากหลายของเทคโนโลยีสู่ชุมชน
17) กิจกรรมฝึกทักษะและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) งบประมาณลงทุนมีการปรับลดวงเงินทาให้ต้องเพิ่มขั้นตอนในการดาเนินการ ทาให้ต้องใช้
เวลาเพิ่มขึ้น
2) ได้รับบุคลากรเพิ่มที่มาจากคณะครุศาสตร์ คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ยังต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) การกากับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในการวิเคราะห์หลักสูตรตามองค์ประกอบ
ต่างๆ อาจจะมีบางองค์ประกอบ หรือบางตัวบ่งชี้มีคะแนนน้อย ซ้ากัน อาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือการ
บริหารจัดการในระดับคณะ และควรผลักดันให้หลักสูตรบริหารจัดการด้วยระบบ PDCA
2) ควรให้ความสาคัญในเรื่องภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญของแผน
กลยุ ทธ์ของมหาวิท ยาลั ย บั ณ ฑิตได้งานทามากน้อยเพี ยงใด ตรงสาขาหรือไม่ และความพึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตเป็นอย่างไรบ้าง
3) สาเหตุของการพ้นสภาพนักศึกษา มีสาเหตุอะไรบ้างที่คณะฯ สามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้
4) ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated learning (WIL) ของการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจัดเป็นสาขาวิชาที่โดดเด่นของคณะฯ
5) เห็นด้วยที่มีห้องแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตสามารถเข้าเข้าชมและศึกษาได้
6) การบริก ารทางวิช าการ ควรดาเนิน การในพื้ น ที่ใดพื้ น ที่ห นึ่ ง และเน้ น การดาเนิน การ
ให้ เต็มที่ ให้ ได้ผ ลสั มฤทธิ์ที่ชัดเจนก่อนที่จ ะไปขยายผลไปพื้ นที่อื่น หรืออาจจัดทาโครงการวิจัยในรูปแบบ
คณะวิจัยโดยร่วมกับนักวิจัย 4 – 5 คน จัดทาเป็นเรื่องเดียวและให้ได้ผลอย่างจริงจัง
7) ควรเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
8) ควรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการจั ด สรรงบประมาณการด าเนิ น โครงการเพื่ อ สร้ า ง
คุณลักษณะบัณฑิตในคณะฯ ของแต่ละปีว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้คุณลักษณะตามที่คณะฯ ต้องการหรือไม่
9) ควรมีข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การรับฟังผลย้อนกลับจากโรงเรียน
หรือสถานประกอบการ เพื่อนามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
10) ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทาผลงานวิจัย
11) การพัฒ นาหลั กสู ตรควรยึดหลั กของ พรบ. มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ในมาตรา 7 และ
มาตรา 8 และควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และนโยบายของ
รัฐบาล เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
12) ผลการประเมินที่นิสิตได้ประเมินอาจารย์ผู้สอน หากได้มีการแก้ไขปัญหาและนามาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นการดี
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มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และขอให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
5.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 2๗ กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสานักคอมพิวเตอร์ ได้นาเสนอการดาเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
๑) สานักคอมพิวเตอร์นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และ
เพิ่มศักยภาพการดาเนินงานให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
๒) ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย
ให้ทันสมัย สามารถตอบสนองการดาเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้
๓) ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม และบริ ห ารจั ด การส านั ก คอมพิ ว เตอร์
เพื่อสนั บสนุนการดาเนิ นงานสู่ความสาเร็จตามพันธกิจ พร้อมนาไปสู่มาตรฐานการประหยัดพลังงาน และลด
การใช้ทรัพยากร ดังนี้
กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารจัดการสานักงาน
กิจกรรมสนับสนุนงานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กิจกรรมสนับสนุนงานบริการวิชาการไอที
กิจกรรมสนับสนุนงานบริการห้องปฏิบัติการและซ่อมบารุง
๔) สานักคอมพิวเตอร์ดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที การพัฒนา
และบารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี ได้แก่
โครงการจัดหาเส้นทางระบบเครือข่ายสารอง
โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สาหรับสถานศึกษา
โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทนระบบเครือข่าย
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการเรียนการสอนและค้นคว้า
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร รองรับการเข้าสู่สังคมดิจิตอล
๕) สานั กคอมพิวเตอร์ดาเนินโครงการพัฒนาชุมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle
โครงการอบรมการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate
โครงการอบรม Google Apps for Education
โครงการอบรมสูงวัยไฮเทค
๖) ส านั กคอมพิ วเตอร์ จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การส านั กคอมพิ วเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๑ โดยดาเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและส่วนงานให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้
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โครงการปรับปรุงห้องบริการ EduRoam อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ สานักคอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงห้องพัฒนาและบันทึกสื่อ อาคาร ๑๐ ชั้น ๙ สานักคอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงส่วนงานให้บริการ อาคาร ๑๐ ชั้น ๘ สานักคอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงดาดฟ้า อาคาร ๑๐ ชั้น ๑๐ สานักคอมพิวเตอร์
โครงการจั ดหาเครื่องคอมพิ วเตอร์เพื่ อให้ บริการและจัดการเรียนการสอน จ านวน
๑๒๐ เครื่อง
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน จานวน ๕๐ เครื่อง
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สาหรับงานประมวลผล ๒๐ เครื่อง
๗) สานักคอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
ทันสมัย เหมาะสมกับการให้บริการและใช้งานสาหรับนิสิตนักศึกษาในการค้นคว้า หาความรู้
๘) สานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
อ้ างอิ งทางภาษาของสหภาพยุ โรป (Common European Framework of Reference for Languages :
CEFR) เพื่อให้ในการจัดสอบ CEFR สาหรับนิสิตนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
๙) สานักคอมพิวเตอร์ดาเนินการโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ใหม่มาทดแทนคอมพิวเตอร์เดิม
หรือ โครงการ OPOD โดยนาคอมพิวเตอร์ที่ถูกปลดระวางมาพัฒนา และปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดสรรไปยังสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์
10) ส านั กคอมพิ ว เตอร์ ด าเนิ น โครงการบ ารุ งรั ก ษาระบบ ERP/MIS/e-Doc โดยไม่ จ้ าง
Outsource ด าเนิ น การโดยบุ ค ลากรภายในส านั ก คอมพิ ว เตอร์ เอง เพื่ อ ลดการท าสั ญ ญา MA ของระบบ
ERP/MIS/e-Doc และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ปีละประมาณ ๒ ล้านบาท
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2) คณาจารย์ ยังใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่เต็มศักยภาพ อาจเป็น
เพราะมหาวิทยาลัยยังไม่มีนโยบายในการบังคับใช้อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) สานักคอมพิวเตอร์ควรมีเครือข่ายการดาเนินงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ การใช้ระบบ ERP/MIS/e-Doc หรือ ระบบต่างๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรในสายงานเดี ย วกั น อี ก ทั้ งยั งช่ ว ยแบ่ งเบาภาระการด าเนิ น งานของส านั ก
คอมพิวเตอร์ที่มีบุคลากรอย่างจากัดอีกด้วย
2) ส านั กคอมพิ ว เตอร์ ควรจั ด ท าสถิ ติ การให้ บ ริ การว่ ามี เรื่ องใดบ้ างที่ ได้ รั บ การขอความ
อนุเคราะห์มากที่สุด และจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน หรือเป็นแนวทางในการแก้ ปัญหาให้แก่นิสิตนักศึกษา
และบุ คลากรภายในมหาวิ ทยาลั ย และควรติ ดตามผลการให้ บริการ หรือการจั ดโครงการอบรมต่ างๆ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสามารถนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงาน ของสานักต่อไป
3) ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ค วรส่ งเสริม และผลั ก ดั น ให้ บุ ค ลากรภายในส านั ก เป็ น คนทั น สมั ย
ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้และพัฒนาระบบงานใหม่ๆ ได้อย่างก้าวกระโดด เพราะเป็นหน่วยงานสาคัญ
ทีส่ ่งเสริมและให้บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
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4) ควรทาวิจัยแบบ R2R เพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำงำนของสานักคอมพิวเตอร์
5) ควรติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ได้ รั บ อย่ า งจริ งจั ง เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ด ในการ
ดาเนินงานของสานัก
6) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ มีการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินงานของสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ
ขอให้สานักคอมพิวเตอร์ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ ยมส านั กวิเทศสั มพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ในวันพุธที่ 2๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้นาเสนอการดาเนินงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
1) ส านั กวิเทศสั มพั น ธ์ และเครื อข่ ายอาเซี ยน ก าลั งด าเนิ นการแก้ ไขปรับ ปรุ งข้ อบั งคั บ ฯ
โดยจัดโครงสร้างให้มี ศูนย์ภาษาอยู่ภายใต้การดูแลของสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ เพื่อให้การดาเนินงานด้านภาษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวกมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในลาดับ
ต่อไป
2) สานั กวิเทศสั มพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีคณะกรรมการประจาส านัก ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณภายใน จะมีการประชุมร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
ของสานั กให้ คณะกรรมการทราบ และรับฟังความคิดเห็ นเพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาหน่วยงานต่อไป อีกทั้งยั งมี
คณะกรรมการบริ หารส านั ก ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้ามามีส่ วนร่วมในการ
ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาให้แก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3) ส านั กวิเทศสั มพัน ธ์ และเครือข่ายอาเซียน มุ่ งส่ งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒ นธรรม
โดยเน้น เรื่องของการสื่อสาร และเป็น เลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่างๆ ในลั กษณะสร้าง
เครือข่ายกับ หน่ วยงาน องค์กรและสถานศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงที่เป็น
รูปธรรม เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม
4) สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ดาเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก ร หน่ ว ยงาน ทั้ งภายในประเทศและต่ า งประเทศ ด้ า นการวิ จั ย การฝึ ก อบรม
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา การศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการกับ
ต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การจัดตั้งและดาเนินการทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
5) สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส่งเสริม และให้บริการด้านพิธีการ การรับรอง
การศึกษาดูงานสาหรับชาวต่างประเทศ
6) ส านั ก วิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ ายอาเซี ย น ให้ บ ริ ก ารและอ านวยความสะดวกให้ แ ก่
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปต่างประเทศ
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7) เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลด้านต่างประเทศ ในการสร้างความร่วมมือ การประมวลข้อมูล
สารสนเทศ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
8) สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งจัดสรรทุนและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับต่างประเทศ
9) ส านั กวิเทศสั มพั นธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ดาเนินโครงการ / กิ จกรรมต่างๆ เพื่ อให้
สอดคล้องกับการยกระดับให้นิสิตนักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ โดยเพิ่มช่อง
ทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) ดังต่อไปนี้
โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อให้บริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่สังคมและชุมชน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลทั่วไป พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเอกชนและองค์ ก รภาครั ฐ ในเขตพื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานคร จั งหวั ด
สมุทรสาคร และเขตปริมณฑล
โครงการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและ
ก้าวทันโลก รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษส าหรั บ เยาวชน โดยจั ด กิ จกรรมที่ มี ค วาม
หลากหลาย มีฐานให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาการศึ กษาแห่ งชาติ และสอดคล้ องกั บแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลั ย
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น และนาพามหาวิทยาลัยและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒ นาตนเองสู่ความเป็นเลิ ศและสู่
สากลต่อไป โดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ทั้งฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลั ย ในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 3 เพื่ อการพั ฒ นาความรู้ และ
ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนสภาพสังคม
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ ให้แก่อาจารย์ นิสิตนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยได้
เล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต และการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิต
นักศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ จึงส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนิสิตนักศึกษาที่สนใจที่
เรียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสไปเรียนร่วมในต่างประเทศ
โครงการเพิ่มประสบการณ์ ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒ นธรรม”
ในต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนิสิตนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจที่เรียนในรายวิชาการศึกษา
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ทั่วไปได้มีโอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้าของ
ภาษา และยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศอีกด้วย
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่คณาจารย์และบุคลากรได้
มี โอกาสทดสอบทั ก ษะภาษาอั งกฤษ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาตนเอง
ในการปฏิบัติงานต่อไป
10) ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับ
นิสิตนักศึกษา รุ่นที่ 3 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นอกห้ องเรียน พั ฒ นาเจตคติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และ
พัฒนาทักษะกระบวนการและทักษะความเป็นผู้นาให้ แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ทั้งระดับพื้นฐานและระดับเข้มข้น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการทางานและการสนทนาระดับนานาชาติ
รุ่ น ที่ 1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษในการท างานให้ แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการปฏิสัมพันธ์และสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
และกล้าแสดงออกและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
ภาษาอั งกฤษ อี กทั้ งเพิ่ ม พู น และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านภาษาอั งกฤษให้ แ ก่ นิ สิ ต
นักศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และสามารถนาไป
บูรณาการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพั ฒ นาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์ )
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 เพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ พั ฒ นาทั ก ษะทาง
ภาษาอังกฤษ และทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR) อันจะ
นาไปสู่การบูรณาการในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) การเดินทางไปเรียนร่วมในบางประเทศมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและนิสิตนักศึกษาขาดทุน
ทรัพย์ที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2) ความร่ ว มมื อ จากสาขาวิ ช าในการส่ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษยังไม่มากเท่าที่ควร ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินกิจกรรม
3) อัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ค่อนข้างน้อย และไม่ขึ้น
เงินเดือน ส่งผลให้อาจารย์ลาออกทาให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน

๑๑

3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการกาหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) ควรมีการประชุมประธานสาขาวิชา หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อมูล สร้างความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อให้ได้รับความร่วมมือ
จากสาขาวิชาในการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษามากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ตัวชี้วัดเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้
3) สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนควรหามาตรการในการนาระบบพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษไปผูกกับรายวิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อให้การใช้ระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4) ควรทาวิจัยแบบ R2R เพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำงำนของสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน
5) ควรสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ภ าษาอั งกฤษภายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ส่ งเสริ ม หรื อ
สนับสนุนให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
6) ควรจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก มากกว่ า นี้ เพื่ อ เป็ น การบริ ห ารจั ด การ
เชิงรุกแก่ประธานสาขาวิชา และหามาตรการในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้นิสิตนักศึกษามีความสนใจ
ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ผลการด าเนิ น งานของส านั ก วิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และขอให้สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน รับความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.1 ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ ๙/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๙/2560 และตรวจเยี่ ย มบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ส านั ก งานอธิ ก ารบดี และ
หน่วยตรวจสอบภายใน ในวันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

