
๑ 
 

                      รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ครั้งที่ ๑(๑๙)/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ 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) นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์ กุหลาบซ้อน  กรรมการ 
๕) นายพูนชัย คทาวัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖) นางสาวนันท์นภัส     มีถาวร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาวลักคนา      พันธ์ไทย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร   กรรมการและเลขานุการ    ลาประชุม 

รายนามผูเ้ข้ารับการสัมภาษณ์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน  
     และงบประมาณ 
๓. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
     กิจการสภามหาวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ์ 
๔. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มช่ืน  รองอธิการบดี ฝ่ายบุคคล ภูมิสถาปัตย์ 
     และนิติการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     กิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า 
๖. อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริม 
     การมีงานทําของนักศึกษา 
๗. อาจารย์อดิศักด์ิ แสงส่องฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพและ 
     สวัสดิการบุคลากร 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตย่ิงวรา คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคํา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธ์ิพรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๒. อาจารย์รวย ต้ังมุททาภัทรกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 



๒ 
 

๑๓. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตย่ิงวรา ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๖. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๘. นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

รายนามผู้ไม่มาเขา้รับการสมัภาษณ์ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ลาประชุม   

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘.๐๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน 
  การประชุมคร้ังน้ีมีสาระสําคัญ คือ พิจารณาเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ ได้แก่ การกําหนด
ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ และสรุปการสัมภาษณ์
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน             
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า มีกรรมการ และผู้เข้ารับการสัมภาษณ์        
ลาประชุม ดังน้ี  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร กรรมการและเลขานุการ ขอลาประชุมเน่ืองจากป่วย 
๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอลาการสัมภาษณ์

เน่ืองจากเดินทางไปราชการ  

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘  

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือรับรองรายงาน     
การประชุม  
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว  



๓ 
 

 ๓.๑.๑ การปรบัปรุงกรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่องกรอบแนวคิด   
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการประชุม ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดในการติดตามฯ  โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติม
ข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอนะของคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม) 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๑.๒  แบบประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลกัษณะของผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ เรื่องแบบประเมิน
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการประชุม ครั้งที่ 
๖(๑๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแบบประเมินคุณภาพ     
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูล        
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
และได้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ
คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบเรียบร้อยแล้วน้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการแจกแบบประเมินฯ ให้กับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการ (กลุ่มละ ๒ ท่าน) ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  และดําเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๘ และวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยผู้ประเมินสามารถนําส่งแบบประเมินฯ ให้กับฝ่ายเลขานุการโดยตรง 
หรือส่งที่หน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบันที่ตนเองสังกัด เพ่ือให้หน่วยงานรวบรวมแบบประเมินฯ 
นําส่งให้กับฝ่ายเลขานุการ และฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมแบบประเมินฯ ทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนมาส่งให้กับ       
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล     
เพ่ือจัดทํา(ร่าง)รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็น 
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป      
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๑.๓  แบบติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ        
จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒ เรื่อง กําหนดรายละเอียด
การดําเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการประชุม ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแบบติดตาม
การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา (แบบ คตป.๕) 



๔ 
 

ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
เรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานได้รายงานผลการดําเนินการตามท่ีรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน      
ทุกหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๓.๑.๔  แบบสอบถามข้อมูลผู้บริหารตามองค์ประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๑.๓ เรื่อง การจัดทํา
แบบสอบถามแบบปลายเปิดในการสอบถามข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จากการประชุม ครั้งที่        
๖(๑๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่าน
กําหนดประเด็นคําถามแบบปลายเปิดน้ัน ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมประเด็นคําถามจากคณะกรรมการและได้
จัดทําแบบสอบถามข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๘ (แบบ คตป .๙)           
เสนอคณะกรรมการพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการได้เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว        
ฝ่ายเลขานุการจึงได้นําส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๙ ท่าน เพ่ือตอบ
แบบสอบถาม และผู้บริหารได้ส่งข้อมูลให้กับฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม) 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
  ๓.๒.๑ ข้อมูลผลการดําเนินงานตามกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย และระดับ
สํานักและสถาบัน 
 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒ เรื่อง กําหนดรายละเอียด
การดําเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการประชุม ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้อนุกรรมการท่ีรับผิดชอบในแต่ละด้าน 
จัดทําข้อมูลในด้านที่ได้รับมอบหมายตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการน้ัน อนุกรรมการได้
จัดทําข้อมูลและได้นําส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลรายงาน   
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ตามองค์ประกอบในการติดตาม (รายละเอียดตามเอกสาร
แยกเล่ม) 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน จัดทํา(ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เสนอคณะกรรมการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑  กรอบในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สัมภาษณ์) 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕(๑๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแผนการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมท่ี ๔ ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี              
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักและผู้อํานวยการสถาบัน และตามมติที่ประชุม  
ครั้งที่ ๖(๑๘)/๒๕๕๘  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
การสัมภาษณ์ และมอบหมายกรรมการแต่ละท่านกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ในด้านที่รับผิดชอบ       
ตามองค์ประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
จึงนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาประเด็นการสัมภาษณ์  

คณะกรรมการได้พิจารณา และสรุปประเด็นคําถามจากกรรมการ โดยมีประเด็นคําถามที่ครอบคลุม  
ตามองค์ประกอบการประเมินทั้ง ๔ องค์ประกอบ ดังน้ี 

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้น
ในการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง และมีผลสําเร็จอย่างไร 

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความสําเร็จในการกํากับการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ที่กําหนดอย่างไร 

๓. ท่านได้มีการเร่งรัดการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และต่อเน่ืองในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อย่างไรบ้าง 

๔. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีเป็นจุดอ่อนในการบริหารทีมงาน การพูด      
โน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วยและยอมรับ อย่างไรบ้าง 

๕. ท่านได้นําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่าน ไปดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙       
อย่างไรบ้าง 

๖. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจุดเน้นหรือลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย อย่างไรบ้าง  

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบประเด็นคําถามการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้
ดําเนินดังน้ี  

๑. ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบกลุ่มตามช่วงเวลาที่กําหนด 
๑) กลุ่มอธิการบดี ดําเนินการสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
๒) กลุ่มรองอธิการบดี ดําเนินการสัมภาษณ์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
๓) กลุ่มคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย ดําเนินการสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
๔) กลุ่มผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ดําเนินการสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  

๒.  มอบหมายนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์  

 

 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒(๒๐)/๒๕๕๙   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมกําหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒(๒๐)/๒๕๕๙  ในวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙         
เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

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


