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ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล/รายการข้อมูล 
ส าหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) 

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล รายการข้อมูล 
1. อธิการบดี 

(หน่วยงำน : หน่วยตรวจสอบภำยใน) 
▪ หน่วยตรวจสอบภำยใน  

- ข้อมูล 1.1, 1.2 

1.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำ
สภำมหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย) 
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

1.2  ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง มทส. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 (กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน บัญชี กำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ
 กำรบริหำรจัดกำร กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทำงคอมพิวเตอร์และระบบ  
 สำรสนเทศ กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง) 

กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส และในรอบครึ่งป ี
2. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และ

งบประมาณ 
(หน่วยงำน : ศู น ย์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ส่ ว น

ประชำสัมพันธ์ ส่วนแผนงำน และ
สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร) 

▪ รองอธิกำรบดฝี่ำยยุทธศำสตร์ แผน และ
งบประมำณ 
- ข้อมูล 2.1, 2.2 

▪ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
- ข้อมูล 2.1 

▪ ส่วนประชำสัมพันธ์ 
- ข้อมูล 2.1 

▪ ส่วนแผนงำน 
- ข้อมูล 2.1, 2.3 
- ข้อมูล 2.4 (16, 17) 

▪ สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรจดักำร 
- ข้อมูล 2.1 

2.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำ
สภำมหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

2.2 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2561) ตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่
คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส (เป้ำหมำยที่ 4) 

2.3  ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

2.4  ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัวช้ีวัด และเกณฑ์กำร
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 16 และ 17 
ตัวช้ีวัดที่ 16    กำรน ำระบบ Project-based Management มำใช้ในกำรวำงแผน 

ติดตำม และรำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ตัวช้ีวัดที่ 17    กำรน ำระบบ Project-based Management มำใช้ในกำรบริหำร 
กำรรำยงำนผล  :  ทุกเดือน 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล  
(หน่วยงำน  : ส ำนักวิชำ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  

ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ  
ส่วนส่งเสริมวิชำกำร  
และสถำนพัฒนำคณำจำรย์) 

▪ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 
- ข้อมูล 3.1, 3.2 

▪ ผู้ช่วยอธิกำรบดีด้ำนพัฒนำหลักสูตรและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- ข้อมูล 3.1 

3.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำ
สภำมหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย) 
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

3.2  ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2561) ตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่
คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกเดือน (เป้ำหมำยที่ 2) 

3.3  ข้อมูลผลกำรด ำ เนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัว ชี้วัด และเกณฑ์
กำรประ เมินผล งำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัดย่อย และ 2 ตัวช้ีวัด ได้แก ่

สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 
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ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล/รายการข้อมูล 
ส าหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) (ต่อ) 

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล รายการข้อมูล 
▪ ส ำนักวิชำ 

- ข้อมูล 3.1 
- ข้อมูล 3.3 (1.3, 1.4) (ส ำนักวิชำ

เทคโนโลยีสังคม) 
▪ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

- ข้อมูล 3.1 
▪ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 

- ข้อมูล 3.3 (3) 
▪ ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

- ข้อมูล 3.1 
- ข้อมูล 3.3 (1.2.1) 

▪ สถำนพัฒนำคณำจำรย์ 
- ข้อมูล 3.1 
- ข้อมูล 3.3 (2) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.2.1, 1.3, 1.4 และตัวช้ีวัดที่ 2, 3  
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.2.1   กำรพัฒนำหลักสูตรที่เสริมสร้ำงสมรรถนะนักศึกษำ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.3     ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.4     หลักสูตรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
ตัวช้ีวัดที่ 2             คุณภำพกำรสอนของอำจำรย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 3             ควำมร่วมมือกับนำนำชำติ 
กำรรำยงำนผล  :  ทุกเดือน และทุกไตรมำส 

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลย ี
 (หน่วยงำน  : สถำบันวิจัยและพัฒนำ เทคโนธำนี 

และโครงกำรจัดตั้งสถำนพัฒนำ
ควำมเป็นผู้ประกอบกำรส ำหรับ
นักศึกษำ) 

▪ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนำเทคโนโลยี 
- ข้อมูล 4.1, 4.2 

▪ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
- ข้อมูล 4.1 
- ข้อมูล 4.3 (4, 5, 6) 

▪ เทคโนธำน ี
- ข้อมูล 4.1 
- ข้อมูล 4.3 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

▪ โครงกำรจัดตั้งสถำนพัฒนำควำมเป็น
ผู้ประกอบกำรส ำหรับนักศึกษำ 
- ข้อมูล 4.1 

 

4.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำ
สภำมหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

4.2  ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2561) ตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่
คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส (เป้ำหมำยที่ 1) 

4.3  ข้อมูลผลกำรด ำ เนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัว ชี้วัด และเกณฑ์
กำรประ เมินผล งำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13) 
ตัวช้ีวัดที่ 4      กำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนกำรอ้ำงอิง (Citation) ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์

ในฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS 
ตัวช้ีวัดที่ 5     จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS ต่อจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำ 
ตัวช้ีวัดที่ 6      จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรท ำวิจัยต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ตัวช้ีวัดที่ 7      จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 8      รำยได้จำกกำรน ำงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์

ได้จริง 
ตัวช้ีวัดที่ 9      รำยไดด้้ำนกำรบริกำรวิชำกำรในลักษณะกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดที่ 10    จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 11    สัดส่วนอำจำรย์ที่ท ำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อ

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ตัวช้ีวัดที่ 12    กำรใช้วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อควำมรู้ท้องถิ่น 
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ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล/รายการข้อมูล 
ส าหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) (ต่อ) 

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล รายการข้อมูล 
 ตัวช้ีวัดที่ 13    กำรสร้ำงควำมตระหนักและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

5. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
(หน่วยงำน : ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ และส่วน

สำรบรรณและนิติกำร) 
▪ รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

- ข้อมูล 5.1, 5.2 
▪ ส่วนกำรเจำ้หน้ำท่ี 

- ข้อมูล 5.1 
- ข้อมูล 5.2 (14, 15, 19) 

▪ ส่วนสำรบรรณและนิติกำร 
- ข้อมูล 5.1 
- ข้อมูล 5.2 (20) 

5.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำ
สภำมหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

5.2  ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2561) ตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่
คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส (เป้ำหมำยที่ 5) 

5.3 ข้อมูลผลกำรด ำ เนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัว ชี้วัด  และเกณฑ์
กำรประ เมินผล งำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 4 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ตัวช้ีวัดที่ 14, 15, 19, 20 
ตัวช้ีวัดที่ 14    ระดับควำมส ำเร็จด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 
ตัวช้ีวัดที่ 15    ระดับควำมส ำเร็จด้ำนกำรประเมินและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคล 
ตัวช้ีวัดที่ 19    ระดับควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคนท่ีมีควำมสำมำรถสูง 
ตัวช้ีวัดที่ 20    กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating 

Procedure : SOP) 
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

6. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
(หน่วยงำน : ส่ ว น ก ำ ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี   

ส่วนบริหำรสินทรัพย์  และ
โรงพยำบำลมหำวิทยำลั ย
เทคโนโลยีสุรนำรี)  

▪ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงินและทรัพย์สิน 
- ข้อมูล 6.1, 6.2 

▪ ส่วนกำรเงินและบญัชี 
- ข้อมูล 6.1 
- ข้อมูล 6.3 (18) 

▪ ส่วนบริหำรสนิทรัพย ์
- ข้อมูล 6.1 

▪ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี
- ข้อมูล 6.1 

6.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำ
สภำมหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

6.2 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2561) ตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนท่ี
คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส (เป้ำหมำยที่ 6) 

6.3  ข้อมูลผลกำรด ำ เนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัว ชี้วัด และเกณฑ์
กำรประ เมินผล งำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 18 
ตัวช้ีวัดที่ 18    รำยได้จำกสินทรัพย์มหำวิทยำลัย 
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

7.   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 
(หน่วยงำน : ส่วนอำคำรสถำนท่ี) 
▪ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

- ข้อมูล 7.1 
▪ ส่วนอำคำรสถำนท่ี 

- ข้อมูล 7.2 (21) 

7.1  ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำ
สภำมหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 
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ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล/รายการข้อมูล 
ส าหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) (ต่อ) 

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล รายการข้อมูล 
 7 .2 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัว ชี้วัด  และเกณฑ์

กำรประ เมินผล งำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 21 
ตัวช้ีวัดที่ 21    กำรจัดท ำแผนพัฒนำหอพักนักศึกษำ 
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

8. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
(หน่วยงำน : ส่วนกิจกำรนักศึกษำ และ

สถำนกีฬำและสุขภำพ) 
▪ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ

ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
- ข้อมูล 8.1, 8.2 

▪ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
- ข้อมูล 8.1 
- ข้อมูล 8.3 (1.1, 1.2.2) 

▪ สถำนกีฬำและสุขภำพ 
- ข้อมูล 8.1 

8.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำ
สภำมหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

8.2 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2561) ตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนท่ี
คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส (เป้ำหมำยที่ 3) 

8.3 ข้อมูลผลกำรด ำ เนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัว ชี้วัด  และเกณฑ์
กำรประ เมินผล งำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ ตัวช้ีวัดย่อยที่ 
1.1, 1.2.2 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.1      กำรพัฒนำแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.2.2   กำรพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ 
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

9. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
(หน่วยงำน : ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) 
▪ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

- ข้อมูล 9.1 

9.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำ
สภำมหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย)  
กำรรำยงำนผล  :  ทุกไตรมำส 

 


