รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 3 /2563
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น B2
อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
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รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2563
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น B2
อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ
โกศัลย์พิพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์
แสงอรุณ
กรรมการ
4. ว่าที้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์
ดวงแก้ว
กรรมการ
5. นางสาวนิชาภา
ชัยวังปัน
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุม : เวลา 13.30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามที่ อธิการบดี รองศาสตราจารย์.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ทาหนังสื อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไม่มีความประสงค์ให้เสนอชื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ เชีย งใหม่ สภามาหาวิทยาลัย ฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ และได้กาหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น
โดยมี ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ยืนยันการตอบรับเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้
สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2553 จานวน 5 ท่าน
โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผลทาให้ อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อยู่ในตาแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การกากับการบริหารราชการ ของสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษาจนถึงการได้อธิการบดีคนใหม่
มติที่ประชุม :
รับทราบ
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1.1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มีปัญหาเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสู ตร
และอาจารย์ผู้ ส อนขาดการพั ฒ นาผลงานทางวิช าการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กาหนดไว้ว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีผลงานทาง
วิช าการที่ไม่ใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ซึ่งจะมีผลต่อการเปิดรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้มีการประชุมสานั กงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยการประชุมออนไลน์ นั้น
งานเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงาน
การประชุม นาเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม :
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในระบบ CHECO
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้
ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ
หรื อ ที่ ไม่ ป รั บ ปรุ งตามวงรอบ ณ วั น ที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่ งอยู่ ร ะหว่า งด าเนิ น การปรั บ ปรุงแก้ ไขให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้นาข้อมูลเข้าสู่ระบบ CHECO โดยเร็วนั้น
ความคืบหน้าในการดาเนินการ ดังนี้
(1) งานมาตรฐานและหลั ก สู ตร โดยว่าที่ ร้อ ยตรีห ญิ งกัญ ภาสรณ์ ดวงแก้ ว ได้ ด าเนิ นการ
ตรวจสอบข้อ มูล พบว่าหลั กสู ตรที่ ผ่ านการรับ ทราบและอยู่ ในระหว่างด าเนิ น การในระบบสารสนเทศ
CHECO มีจ านวนทั้งสิ้ น 66 หลั กสู ตร โดยมีห ลั กสู ตรที่ผ่ านการรับ ทราบจากระบบ CHECO ในระดับ
ปริญ ญาตรี จ านวน 64 หลั ก สู ต ร และหลั กสู ตรอยู่ในระหว่างด าเนิ น การในระบบ CHECO จานวน 2
หลักสูตร โดยงานมาตรฐานและหลักสูตรได้ทาหนังสือแจ้งไปยังสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ อว 0612/
1663 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
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(2) หลักสูตรอยู่ในระหว่างดาเนินการในระบบ CHECO จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิ ต สาขาวิช านวัตกรรมดิจิทัล อยู่ระหว่างดาเนิน การจัดทา
บันทึกข้อตกลงความความร่วมมือทางวิชาการ
2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รอหลักฐานใบประกอบ
วิชาชีพจากสภาการสาธารณสุขชุมชน
มติที่ประชุม :
รับทราบ และมอบ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว ประสานงานไปยังหลักสูตรเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า และรายงานในที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณา (ร่าง) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2560-2564
(ฉบับปรับปรุงปี 2563)
งานมาตรฐานและหลักสูตร โดยนายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้จัดทา (ร่าง) สรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2563) เสร็จเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม :
1. เห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับ
ปรับปรุงปี 2563)
2. มอบบุคลากรทุกคนดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม และนาส่งให้
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
4.2 พิจารณา (ร่าง) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563
งานมาตรฐานและหลักสูตร โดยนายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้จัดทา (ร่าง) สรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม :
1. เห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563
2. มอบบุคลากรทุกคนดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม และนาส่งให้
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
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4.3 พิจารณา (ร่าง) รายงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานมาตรฐานและหลั ก สู ต ร โดยนายพี ราวั ฒ น์ เมื อ งชื่ น ได้ จั ด ท า (ร่ าง) รายงานบริห าร
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม :
1. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. มอบนางสาวจุ ฬารัตน์ แสงอรุณ ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงาน ในกิจกรรม การฝึ ก
ปฏิ บั ติงานสหกิจ ศึกษาของนั กศึกษาที่ เข้าร่ว มโครงการสหกิจศึกษา แล้ วส่ งให้ น ายพี ราวัฒ น์ เมืองชื่ น
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
4.4 พิจารณา (ร่าง) รายงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานมาตรฐานและหลักสูตร โดยนายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้จัดทา (ร่าง) รายงานการควบคุม
ภายใน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม :
1. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. มอบนายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ตรวจสอบความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุม
ภายใน
4.5 รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
งานสหกิจศึกษา โดย นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
4.5.1 ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับ การท างาน ตามค าสั่ งมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ที่ 1975/2563 เรื่อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนิ น งานการจัดการเรี ยนรู้ แบบบู รณาการกับการทางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ลงวัน ที่ 24
สิงหาคม ๒๕๖๓
4.5.2 ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 ในบทที่ 1 และบทที่ 2
มติที่ประชุม :
1. เห็นชอบ (ร่าง) ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 ในบทที่ 1 และบทที่ 2

5

2. มอบทุกคนพิจารณา (ร่าง) ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 บทที่ 1 และบทที่ 2 และส่งข้อมูลกลับให้นางสาว
จุฬารัตน์ แสงอรุณ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
3. มอบนางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ จัดทา (ร่าง) ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 ให้สมบูรณ์
4.6 กาหนดวันจัดทาและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดจัดทาและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ของปีงบประมาณ จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม :
กาหนดวันจัดทาและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ผลการดาเนินงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online)
5.1.1 ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2562 ได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลผลการประเมินระดับหลักสูตรในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) จานวน 90 หลักสูตร
และได้ยืนยันนาส่งผลการประเมิน ฯ จานวน 86 หลักสูตร ขณะนี้รอข้อมูลผลการอนุโลมสัดส่วนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยืประจาหลักสูตรต่อนักศึกษา จานวน 4 หลักสูตรได้แก่
(1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
5.1.2 ผลการดาเนินงานระดับคณะ ได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วทั้ง 9 หน่วยงาน
5.1.3 ผลการดาเนินงานระดับสถาบัน อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
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5.2 รายงานผลการเข้า ร่ วมประชุม เชิ งปฏิ บั ติการการใช้ งานระบบฐานข้อ มูล สหกิจ ศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (CWIE Database)
งานสหกิจศึกษา โดย นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบฐานข้อมูล สหกิจ ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทางาน (CWIE Database)
ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ และสานักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
5.3 รายงานการดาเนินงานสหกิจศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2563
งานสหกิ จ ศึก ษา โดย นางสาวจุฬ ารัต น์ แสงอรุณ ได้ ส รุป ผลการด าเนิ น งานสหกิ จศึ กษา
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้
5.1 รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา รหัสวิชา COOP3801 จานวน
4 หมู่ เรีย น มีนั กศึกษาจ านวน 64 คน แบ่ งเป็ นสาขาวิช าบั ญ ชี 15 คน สาขาวิช าสั ตวศาสตร์ 19 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 คน มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาจานวน 33 ชั่วโมง มีวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายใน
2 คน และวิทยากรจากภายนอก 6 คน โดยกาหนดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563
5.2 รายวิชาการสหกิจศึกษา
มีนั กศึกษาลงทะเบี ย นเรียนรายวิช าสหกิจศึกษา รหั สวิช า COOP4801 จานวน 1 หมู่
เรียน จานวนนักศึกษา 29 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มีแหล่งงานคุณภาพให้นักศึกษาออก
ฝึกปฏิบั ติงาน 15 แห่ ง แบ่ งเป็ น หน่ วยงานภาครัฐ 14 แห่ ง และหน่วยงานเอกชน 1 แห่ ง มีอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา จานวน 6 คน ขณะนี้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ออกนิเทศนักศึกษาทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม :
รับทราบ
5.4 การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2-2563
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 2-2563 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุม :
รับทราบ
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5.5 สรุปงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานบริ ห ารทั่ ว ไป โดย นางสาวนิ ช าภา ชั ย วั งปั น ได้ จั ด ท าค าข้ อ ตั้ งงบปะมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอมหาวิทยาลัย โดยมีงบประมาณที่ขอจัดสรรรวม 2,879,000 บาท แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 127,500 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวน 2,752,200 บาท จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ
งบแผ่นดิน

เงินรายได้

รวม

127,500

2,752,200

2,879,700

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

-

2,264,600

2,264,600

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1)
เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2)
เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

2,264,600

2,264,600

205,600

205,600

2,059,000

2,059,000

487,600

615,100

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

127,500

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกัน
1)
คุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
1) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2) โครงการสหกิจศึกษา
โครงการดาเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge
3)
Management : KM)
4) โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
โครงการบริหารจัดการสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
1)
การศึกษา
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี การ
2)
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

20,000

20,000

20,000

20,000

รวมทั้งหมด

127,500

52,500
52,500

55,000

487,600
327,000

540,100
52,500
327,000

106,200

106,200

54,400
-

54,400
55,000

45,000

45,000

10,000

10,000
2,752,200

2,879,700

มติที่ประชุม :
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เลิกประชุม :
เวลา 16.20 น.
ลงชื่อ ...................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน)

ลงชื่อ ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์)
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