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และแนะนําผู้เข้าร่วมประชุมตามลําดับดังน้ี 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี 
๓) นายพูนชัย  คทาวัชรกุล   ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๔) นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๕) นางสาวลักคนา  พันธ์ไทย   นักตรวจสอบภายใน 
๖) นางสาววิชชุดา  จุลแสน   นักตรวจสอบภายใน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล แจ้งว่า นาวาเอกธีรฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน อยู่ระหว่างการเดินทาง   
มาประชุม โดยยินดีทําหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
เห็นชอบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 

วาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่ม ี

วาระที่  ๔  เรื่องพิจารณา 
  ๔.๑  พิจารณาเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย    
เพื่อดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ได้นําเสนอท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๖ วรรค ๒ กําหนดว่า “ให้คณะกรรมการ          
ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามวรรคหน่ึงเลือกกันเองเป็น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ    
และให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เสนอรายช่ือ
คณะกรรมการฯ เพ่ือทําหน้าที่ต่าง ๆ ดังน้ี  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  การพานิช  ประธานกรรมการ 
๒) รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์  รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร  กรรมการและเลขานุการ 
๔) นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศร ี   กรรมการ 
๕) นาวาเอกธีรฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน   กรรมการ 
๖) นายพูนชัย  คทาวัชรกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘) นางสาวลักคนา  พันธ์ไทย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี 



 
 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  การพานิช  ประธานกรรมการ 
๒) รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์  รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร  กรรมการและเลขานุการ 
๔) นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี    กรรมการ 
๕) นาวาเอกธีรฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน   กรรมการ 
๖) นายพูนชัย  คทาวัชรกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘) นางสาวลักคนา  พันธ์ไทย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒  พิจารณากําหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ได้นําเสนอที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่
ดังน้ี  

๑. ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของส่วนราชการและมหาวิทยาลัย  โดยรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนราชการ  มหาวิทยาลัย  
และอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 

๒. กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน         
ของส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

๓. สั่งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น       
ในการปฏิบัติงานหรือสั่งให้ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

๔. แต่งต้ังบุคคลหรืออนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

๕. รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของส่วนราชการ หัวหน้าส่วน
ราชการ มหาวิทยาลัยและอธิการบดี  พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วัน           
สิ้นปีงบประมาณ 
 และได้นําเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ในปีที่ผ่านมาดังน้ี   

๑. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย             
เพ่ือทําหน้าที่ ในการจัดทําข้อมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา                   
ซึ่งประกอบด้วยอนุกรรมการฯ ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

๑.๑  ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  
๑.๒  ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ 
๑.๓  ด้านจัดการศึกษา 
๑.๔  ด้านวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๒.  จัดทําปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เพ่ือวางกรอบการดําเนินงาน 
๓. คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ          

ในแต่ละด้านที่ได้รับมอบหมายเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา  
๔. คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประเด็น

ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. และ สมศ. เพ่ือวางกรอบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ 



 
 

๕. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและค่านํ้าหนักในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่       
ของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ดังน้ี  

๕.๑  ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ  
      ๑)  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวการประเมินค่าจากผล    
การติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และผลการสํารวจความเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อ        
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย (๓๐%) 
      ๒)  ผลการประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. (๒๐%) 
    ๓)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. (๒๐%)  
    ๔)  การสัมภาษณ์ (๓๐%) โดยแบ่งเกณฑ์และการให้ค่านํ้าหนักในแต่ละด้าน ดังน้ี 

  ๑.  ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ ค่านํ้าหนัก ๑๕% 
  ๒.  ด้านการจัดการศึกษา/คุณภาพบัณฑิต ค่านํ้าหนัก ๔๐% 
  ๓.  ด้านงานวิจัย ค่านํ้าหนัก ๒๐% 
  ๔.  ด้านบริการวิชาการ ๑๕% 
  ๕.  ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐% 

๕.๒  ผู้บริหารระดับสํานัก 
    ๑) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวการประเมินค่าจากผล     
การติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการสํารวจความเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อ           
การบริหารงานของผู้บริหารระดับสํานัก (๔๐%) 
    ๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. (๓๐%) 
    ๓) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. (ไม่มี)  
    ๔) การสัมภาษณ์ (๓๐%) โดยแบ่งเกณฑ์และการให้ค่านํ้าหนักในแต่ละด้าน ดังน้ี 

  ๑.  ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ ค่านํ้าหนัก ๑๕% 
  ๒.  ด้านการจัดการศึกษา/คุณภาพบัณฑิต ค่านํ้าหนัก ๔๐% 
  ๓.  ด้านงานวิจัย ค่านํ้าหนัก ๒๐% 
  ๔.  ด้านบริการวิชาการ ๑๕% 
  ๕.  ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐% 

  ๖.  ประชุมเพ่ือช้ีแจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่านํ้าหนักในการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบ       
ผู้ถูกประเมินประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ ซึ่งในการประเมินจะมีการสํารวจความคิดเห็น        
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร  ซึ่งในปีงบประมาณ   
ที่ผ่านมา ไม่ได้นําผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณา  
  ๗. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดทําสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 
   ๘. ประชุมสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และนําเสนอ   
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ประธาน สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมว่า คณะอนุกรรมการฯ จากเอกสารการประชุมหน้าที่ ๘ แต่งต้ัง      
โดยสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการฯ  และมีวาระการดํารงตําแหน่งอย่างไร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์  ได้นําเสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือ
คณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้านจากผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านน้ัน ๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมาย เสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง โดยวาระการดํารงตําแหน่งของคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ  



 
 

 ประธาน สอบถามข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผ่านมา  
 นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ได้นําเสนอที่ประชุมเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผ่านมา 

ดังน้ี 
๑. ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน มีความเข้าใจไม่ตรงกันเก่ียวกับเกณฑ์การประเมิน เน่ืองจาก   

การดําเนินงานในปีแรก ยังไม่ได้วางกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน  ต่อมาในช่วงปีที่ ๓ คณะกรรมการฯ 
จึงได้มีการกําหนดกรอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและค่านํ้าหนักในการประเมินที่ชัดเจน  

๒. ปัญหาเร่ืองการประสานงานการจัดทําข้อมูลผลการดําเนินงานล่าช้าและข้อมูลไม่ถูกต้อง   
คณะกรรมการฯ จึงได้มีการเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล
และข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและมหาวิทยาลัยฯ จึงทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว          
เพ่ือนํามาวิเคราะห์และจัดทํารายงาน เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา  
 และให้ข้อมูลเ พ่ิมเติมว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ยังไม่ ได้ ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ              
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากกรรมการฯ บางท่านได้ถูกคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        
ของมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องลาออกจากการเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
และขอหารือกับคณะกรรมการฯ ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จะมีการประเมินคณบดี ตามมาตรา ๓๙                
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือไม่ 
 รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายงานสรุปผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยว่า          
มีวิธีการรวบรวม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์ นําเสนอในที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาจะมีคณะกรรมการฯ       
แต่ละท่านดูแลงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านนโยบาย แผน งบประมาณ ด้านการจัดการศึกษา และด้านวิจัย 
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  ซึ่งคณะกรรมการฯ จะวางกรอบข้อมูลเพ่ือให้อนุกรรมการฯ แต่ละด้าน
รวบรวมข้อมูล และสรุป(ร่าง)รายงานผลการดําเนินงานแต่ละด้าน เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบ  
การวิเคราะห์และสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
 ประธาน  ได้นําเสนอที่ประชุมว่า ตามมาตรา ๔๙ และ ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗  กําหนดว่า “ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย โดยติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน        
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่               
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ              
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี”                       
และให้ข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการฯ ต้องดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ดังน้ันเพ่ือให้งานมีความต่อเน่ือง   
ควรให้คณะอนุกรรมการฯ ในแต่ละด้านทําหน้าที่ ในการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน               
ของส่วนราชการ และของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา โดยใช้กรอบและหลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
นอกจากน้ันควรมีการจัดประชุมเพ่ือกําหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน     
ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือนําเสนอ         



 
 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ   ซึ่งจะแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ออกเป็นส่วนหลัก ๆ และมอบหมายคณะกรรมการฯ กํากับดูแลงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
 ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการ  

๑) นาวาเอกธีรฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน   กํากับดูแลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๒)   นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี กํากับดูแลด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ  
 ส่วนที่ ๒ การปฏิบัติงานตามพันธกิจ  

๑) รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์ กํากับดูแลด้านการจัดการศึกษา 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร  กํากับดูแลด้านวิจัย บริการวิชาการ  

     ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ส่วนที่ ๓ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๖  ในภาพรวม กํากับดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  การพานิช 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้มีการดําเนินการดังน้ี  
 ๑.  มอบหมายให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการจัดทํารายช่ือคณะอนุกรรมการฯ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ     
ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ ด้านการจัดการศึกษา และด้านวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เสนอประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งต้ัง         
โดยมอบหมายคณะกรรมการฯ กํากับการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 ๑.  การบริหารจัดการ  

 ๑) นาวาเอกธีรฏะวัฒน์  กุหลาบซ้อน    กํากับดูแลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๒) นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี  กํากับดูแลด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ  
 ๒.  การปฏิบัติงานตามพันธกิจ  
  ๑) รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์  กํากับดูแลด้านการจัดการศึกษา 
  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร        กํากับดูแลด้านวิจัย บริการวิชาการ  
          ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓.  สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ในภาพรวม กํากับดูแลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  การพานิช 

วาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  

มติที่ประชุม กําหนดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ช้ัน ๓ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 

 นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร        ผู้บันทึก  
นางสาวลักคนา            พันธ์ไทย   ผู้พิมพ์ 
นายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้ตรวจรายงาน 
ผศ.หรรษา  ผลาทร  ผู้ตรวจทาน 


