รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
๒. นายเชาวฤทธิ์
สุขรักษ์
ผู้อานวยการกองกลาง
๓. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อานวยการกองคลัง
๔. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์ ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๕. นางรตนมน
จันทรอุทัย ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๖. นางประดิษฐา
นาครักษา ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
๘. นายทนงค์
โพธิ
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๑๐. นางสาวพัทรียา
เห็นกลาง ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๑๑. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
๑๒. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวนาทิพย์
วงษ์ตา
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งในที่ประชุม จานวน ๓ เรื่อง ดังนี
๑. ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า น และบุ ค ลากรทุ ก หน่ ว ยงาน ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี ส่งมายังสานักงานอธิการบดีภายในระยะเวลาที่กาหนด ส่ งผล
ให้ในการประชุมในวันนี สานักงานอธิการบดีมีการนาเสนอวาระพิจารณาแผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ได้ผ่านการทบทวนแผน
ระดับหน่วยงาน
๒. จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง CEO มีการแจ้งในที่ประชุมให้ปฏิบัติการ ในเรื่องการ
ปรับภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ เรื่อง Website ให้ดาเนินการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งขณะนี กองสื่อสาร

๒
องค์ ก รอยู่ ร ะหว่า งการจั ด อบรมให้ ทั งมหาวิ ท ยาลั ย และขอความร่ ว มมื อ จากผู้ ดู แ ลเว็บ ไซต์ ของแต่ ล ะ
หน่วยงานดาเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยด้วย
๓. มติจากการประชุมคณบดี ผู้อานวยสถาบัน สานัก กาหนดให้มีการรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณทุกเดือน ซึ่งสานักงานอธิการบดีจะขอปรึกษากองนโยบายและแผน เพื่อหาวิธีเก็บข้อมูลให้
สามารถรายงานผลได้ทันตามกาหนดทุกเดือน และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการส่งข้อมูลให้
ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงเวลา
๔. โครงการทบทวนผลการดาเนิน งานตามนโยบายของสภามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (Retreat) ในวันที่ ๘- ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่ง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ได้แจ้งรายละเอียด ดังนี ในวันแรกจะเป็นบรรยาย และวันที่ สองเป็น
work shop ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑ การสร้างธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
(กบ. กค. กก.)
กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (สปภ.)
กลุ่มที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อมหาวิทยาลัยฯ
ในอนาคต (กบ.)
กลุ่มที่ ๔ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตมืออาชีพที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (กพศ.)
กลุ่มที่ ๕ การสร้างความความเป็นเลิศ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการ
และเพิ่มบทบาทการหารายได้ (กค.)
ซึ่งการนาเสนอทังหมดจะต้องนาเสนอเป็น Mind Map โดยกองนโยบายและแผนจะให้เจ้าหน้าที่เป็นเลขา
ประจาแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน เพื่อช่วยในการทา Mind Map พร้อมเครื่องNote book รวมทังเตรียม
ข้อมูลเบืองต้นให้กับทุกกลุ่ม ประธานฝากผู้อานวยการทุกท่าน เตรียมความพร้อมในการเข้ากลุ่ม โดยให้คิด
ว่าจะทาอย่างไรกับโจทน์ที่กองนโยบายและแผนให้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้าที่ ๑ ชื่อผู้มาประชุม ลาดับที่ ๖
จาก “นางสาวลักขณา” แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา”

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ การจัดทา Improvement Plan จากผลการประเมินผู้ใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของสานักงานอธิการบดี
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/255๘
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 255๘ วาระที่ ๓.๒ เรื่องพิจารณาการจัดทา Improvement Plan จากผลการ
ประเมินผู้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของ
สานั กงานอธิการบดี มี มติมอบส านั กประกันคุณภาพดาเนินการจัดทา Improvement Plan จาก
๓ ประเด็นดังนี้
๑. ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาในการทางาน
๒. เป็นการเพิ่มภาระการทางานจากงานเดิม
๓. สิ้นเปลืองเวลา และทรัพยากรจาเป็นมากในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
สานักประกันคุณภาพ ได้ดาเนินการจัดทา Improvement Plan ตามมติที่ประชุม
เรี ย บร้ อยแล้ ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑) จึ งเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบแผน Improvement Plan ดังเสนอ
คณะกรรมการร่ ว มกันพิจารณาเห็ นว่า ส านั กประกันคุณภาพมีการจัดประชุมทบทวน
ประเมินที่เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ๒๕58
และในที่ประชุมดังกล่ าวก็มอบให้ทุกหน่วยงานไปทบทวนตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบว่าจาเป็นหรือไม่
หากไม่จ าเป็ นก็ควรตัดออก โดยในส่ว นของสานักประกันคุณภาพได้ตัดแบบประเมิน ประสิ ทธิภ าพของ
แผนพัฒนาคุณภาพออก ซึ่งในระดับสานักงานอธิการบดียังไม่มีการจัดประชุมเรื่องแบบประเมินในระบบ
ประกันคุณภาพ
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบ Improvement Plan จากผลการประเมินผู้ใช้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของสานักงาน
อธิการบดี และมอบสานักประกันคุณภาพจัดประชุมเรื่องแบบประเมินในระบบประกันคุณภาพในระดับ
สานักงานอธิการบดี ก่อนตรวจประเมินคุณภาพในเดือนกรกฎาคม
วาระที่ ๓.๒ ขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สานักงานอธิการบดี
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/255๘
เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม 255๘ วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู้
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอความเห็ นชอบแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖) มีมติมอบกองกลางประสานศูนย์การจัดการความรู้ปรับเป้าหมายใน
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสานักงานอธิการบดีให้มีความท้าทายมากขึน นัน
กองกลาง ได้ดาเนินการ ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ สานักงานอธิการบดี ดังเสนอ

มติที่ประชุม
พ.ศ.๒๕๕๘ สานักงานอธิการบดี

๔
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. ๕๗ –
มี.ค. ๕๘) ของสานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี ๔.๑)
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๕๗–ม.ค.๕๘) ของส านักงานอธิการบดี (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๑)
จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒
และให้ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ไตรมาสที่ ๒ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะงบลงทุน
และงบรายจ่ายอื่น
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาแผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ฉบับ
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สานักงานอธิการบดี ได้เสนอแผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
– ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในระดับหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และให้ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเพิ่มเติม ดังนี
โครงการ/กิจกรรม
ระดับสานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม
ระดับหน่วยงาน

การปรับ
ค่าเป้าหมายปี
๕๗/๕๘

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๑ : บุคลากรเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
๙.กิจกรรมการจัดการความรู้
๒) กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาองค์ความรู้
คงเดิม
กก.แจ้งปรับ
(เดิม “กาหนดให้ทุกหน่วยงานหมุนเวียนกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
จัดทาองค์ความรู้”)
เป้าประสงค์ที่ ๒ : มีระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่คล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่คล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ๒) จัดให้มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่
คงเดิม
มติที่ประชุม หน่วยงานที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสานักงาน
ดาเนินการปีการศึกษา๕๗
อธิการบดี (คงเดิมไม่มีแก้ไข)
คือ กนผ.

๕
โครงการ/กิจกรรม
ระดับสานักงานอธิการบดี
๖. โครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

๘. โครงการ/กิจกรรมด้านประกัน
คุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม
ระดับหน่วยงาน
๘) โครงการวันระพีราลึก
(ขอเพิ่ม ๑ โครงการ)
๑๐) โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้
ในแปลง ๙๐๕ (คงเดิมไม่มีแก้ไข)

ยกเลิก (โครงการจัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันคุณภาพบุคลากร : ด้านการ
จัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ)

การปรับ
ค่าเป้าหมายปี
๕๗/๕๘
๒๐๐ คน
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

- ฉบับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ยกเลิก

คงเดิม

คงเดิม

๑๐. โครงการ/กิจกรรมด้านการคลัง

๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทางานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
และบริหารทรัพย์สิน
๑) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและรายงาน
การควบคุมภายในของสานักงานอธิการบดี
(เดิม การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและ
ติดตามประเมินผลของสานังานอธิการบดี)
๒) รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของสานักงานอธิการบดี (เดิม รายงานผล
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง
และควบคุมภายใน)
๒) จัดทาสื่อเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการทีด่ ีในองค์กร (กบ.แจ้งเพิ่ม ๑
โครงการ)

๑ ครัง

๑๖. ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักถึงประโยชน์ในการนา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริการ

มติที่ประชุม รับทราบ
โครงการนีดาเนินการโดยใช้
งบประมาณปี ๕๗ แต่เกิดใน
ปีการศึกษา ๕๘ มติที่
ประชุม ให้นับรวมอยู่ในแผน
ปีการศึกษา ๕๗/
งบประมาณ ๕๘ โดยยก
ผลประโยชน์ให้หน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ สปภ.
ปรับจากเดิม ๑ เป็น ๓
โครงการ โดยตัดโครงการนี
ออก
เปลี่ยนชื่อ โครงการ/
กิจกรรมระดับสอ.และชื่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จาก
ประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อสาร
องค์กร (กสอ.) เนื่องจาก
ได้รับอนุมัติชื่อโครงการจาก
สภา เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
ปรับเพื่อให้กองคลังเพิ่มใน
แผนกลยุทธ์ มติที่ประชุม
รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๙. โครงการ/กิจกรรมด้านการสื่อสาร
องค์กร
(เดิม โครงการ/กิจกรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์)

๑๔. นากระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงมาใช้กับงานประจาที่ทา เพื่อ
เตรียมแนวทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึน

หมายเหตุ

๖
โครงการ/กิจกรรม
ระดับสานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม
ระดับหน่วยงาน

เป้าประสงค์ที่ ๔ การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทังภาครัฐ/เอกชน
๑. จัดให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้อย่าง ๒) กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาองค์ความรู้
ต่อเนื่องทังหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน (เดิม “กาหนดให้ทุกหน่วยงานหมุนเวียนกัน
จัดทาองค์ความรู้”)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๕ บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ ๕ เสร้มสร้างจิตสานึกในการให้บริการของบุคลากร
๒. กิจกรรมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่น ๑) การคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นประจา
ปรจาหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี

เป้าประสงค์ที่ ๘ มีการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนางานบริการที่มคี ุณภาพ
๓. อบรมเทคนิคการให้บริการ
๑) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรจุใหม่ (แก้ไขจากข้อ ๒ เป็นข้อ
๑)

การปรับ
ค่าเป้าหมายปี
๕๗/๕๘

หมายเหตุ

คงเดิม

กก.แจ้งปรับ
มติที่ประชุม รับทราบ

คงเดิม

มติที่ประชุม คงเดิม โดย
เสนอให้มีการทบทวน
รูปแบบการจัดกิจกรรมใน
ครังต่อไป

คงเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น ชอบแผนกลยุ ท ธ์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัด
กากับติดตามการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามแผน
วาระที่ ๔.๓ พิจารณาการดาเนินกิจกรรม ๕ส ของสานักงานอธิการบดี
ตามที่ กองกลางได้ดาเนินการจัดทาแต่งตังคณะกรรมการดาเนินกิจกรรม ๕ส และตรวจ
กิจกรรม ๕ส ครังที่ ๑ ไปเรียบร้อยแล้ว และกองบริหารงานบุคคลได้เสนอความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงกิจกรรม ๕ ส ของสานักงานอธิการบดี จานวน ๕ ข้อ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และผู้อานวยการกองกลาง แจ้งที่ประชุม ดังนี
ข้อ ๑. การกาหนดเกณฑ์การตรวจกิจกรรม ๕ ส ควรผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีก่อน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงานในทุกหน่วยงานก่อนการดาเนินการตรวจ
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีได้มอบให้กองกลางดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตัง
คณะกรรมการดาเนินการ ๕ ส ซึ่งหน่วยงานส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยงาน และตามคาสั่ง
หน้าที่ของคณะกรรมการรวมถึงการกาหนดเกณฑ์และพืนที่การตรวจด้วย

๗
ข้อ ๒. ควรมีการกาหนดแผนการดาเนินกิจกรรม ๕ ส ของสานักงานอธิการบดีให้
ชัดเจน เช่น หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ สถานที่ดาเนินการ /
ขอบเขตพื้นที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ และการ
รายงานผล เป็นต้น
กองกลางจะดาเนินการเสนอแผนการดาเนินกิจกรรม ๕ ส ให้คณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดีเห็นชอบในการประชุมครังต่อไป
ข้อ ๓. การกาหนดเกณฑ์การตรวจกิจกรรม ๕ ส ควรกาหนดให้ชัดเจน เช่น
๓.๑ ควรกาหนดจานวนรองเท้าที่สามารถวางไว้ใต้โต๊ะทางานให้เป็นระเบียบ ทั้งนี้
อาจกาหนดจานวนที่เหมาะสม ๑ – ๒ คู่เพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากร
๓.๒ ควรกาหนดให้มีตู้เก็บของส่วนตัวได้มากกว่า ๑ ลิ้นชัก (โต๊ะทางาน) เช่น ๑ ตู้
เนื่องจากพื้นที่ลิ้นชักไม่สามารถจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวบางอย่างได้ เช่น ชาม ถ้วย กระเป๋าทางานใบใหญ่
เป็นต้น
๓.๓ ควรกาหนดรูปแบบป้าย Index ระบุรายการหน้าตู้และตาแหน่งการติดให้
ชัดเจน เพื่อให้เป็นระเบียบและรูปแบบเดียวกัน
เกณฑ์กาหนดว่าไม่ให้มีการวางรองเท้าไว้ใต้โต๊ะ เนื่องจากในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินกิจกรรม ๕ ส ตัวแทนจากกองสื่อสารองค์กรแจ้งว่า การประชุมรับทราบนโยบายการสื่อสารองค์ กร
ของกองสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๕๘ ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์องค์กร ว่าการแต่งกายเป็น
ภาพลักษณ์อย่างหนึ่ง บุคลากรไม่ควรใส่รองเท้าเตะในการทางาน คณะกรรมการดาเนินกิจกรรม ๕ ส จึงขอ
ความร่วมมือหน่วยงานไม่ให้มีรองเท้าใต้โต๊ะ กองกลางขอนาข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิน
กิจกรรม ๕ ส เพื่อหารือการปรับปรุงเกณฑ์ต่อไป
ข้อ ๔. กรรมการตรวจ ๕ ส ควรให้บุคลากรกองกลางเป็นเลขานุการ เพื่อให้การ
ดาเนินการกิจกรรม ๕ ส ของสานักงานอธิการบดีเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
ผู้อานวยการกองกลางเป็นกรรมการและเลขานุการในคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการ
ดาเนินกิจกรรม ๕ส อยู่แล้ว
ข้อ ๕. ครั้งต่อไปควรมีการตรวจในทุกพื้นที่ เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ห้องประชุม
บริเวณทางเดิน บันได ลิฟท์ เป็นต้น
ได้มีการแจ้งในการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจกรรม ๕ ส ว่าในการตรวจครัง
ต่อไป จะดาเนินการลงตรวจทุกพืนที่
คณะกรรมการร่วมกันพิจาณาเห็นว่าการดาเนินกิจกรรม ๕ ส ในช่วงแรกที่ดาเนินการ มี
จุ ด ประสงค์ ห ลั ก คือ สร้ า งความตระหนัก ให้ เกิ ด ขึนกับ บุค ลากรภายในส านั กงานอธิก ารบดี และให้ เ กิ ด
ความรู้ สึ ก ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการท างาน ซึ่ ง ต้ อ งขอบคุ ณ และให้ ก าลั ง ใจกองกลางและคณะกรรมการที่
ดาเนินการทุกท่าน และการมีข้อเสนอแนะดังกล่าว ขอให้นามาปรับปรุงการดาเนินงานในครังต่อไป

๘
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบข้อเสนอแนะ และมอบคณะกรรมการดาเนิน
กิจกรรม ๕ ส พิจารณาข้อเสนอแนะในการดาเนินงานครังต่อไป และมอบกองกลางดาเนินการในข้อ ๑ และ
ข้อ ๒
วาระที่ ๔.๔ พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ด้ว ย กองบริห ารงานบุคคลได้จัดทาแผนพัฒ นาบุคลากรสานักงานอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยนาแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานมาวิเคราะห์จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๔)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่า การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สถานีวิทยุ ซึ่งเป็นโครงสร้างภายใน และไม่ชัดเจนว่าอยู่ในสังกัดสานักงานอธิการบดี จึงมอบกองบริหารงาน
บุคคลเสนอข้อมูลเพื่อความชัดเจนในที่ประชุม ครังต่อไป และผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งในที่
ประชุ ม ว่ า หากท่ า นใดมี ข้ อ เสนอแนะด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร สามารถส่ ง ข้ อ เสนอแนะมาได้ ที่ ก อง
บริหารงานบุคคล เนื่องจากจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยท่านนิพนธ์ สุ
รพงษ์รักเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และมอบกอง
บริหารงานบุคคลในส่วนของโครงสร้างสถานีวิทยุ
วาระที่ ๔.๕ พิจารณาระยะเวลาในการดาเนินการตามตัวบ่งชีประกันคุณภาพสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่ ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ในการ
ประชุมครังที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๑ เรื่องรายงานผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชีประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๗ – ม.ค.๕๘) ผ่านระบบ IQA ประจาปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๗ คณะกรรมการเห็ นว่ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มี ความสั บ สนในเรื่ อ งของช่ ว งเวลา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากการเก็บผลการดาเนินงานเพื่อรายงานผลในตัวบ่งชีการประกันคุณภาพของ
สานักงานอธิการบดี แต่เดิมจะให้ใช้ย้อนหลังคือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้นาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มารายงาน
แต่ขณะนี การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ใช้ปีการศึกษา
โดยกาหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สิงหาคม ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๘) ใช้ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม
๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) รายงาน

๙
และเนื่ อ งจาก นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้
หน่วยงานคณะ สถาบัน สานักต้องดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภายในเดือนกรฎาคม ๒๕๕๘
โดยสานักงานอธิการบดีได้แจ้ง ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูลเพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปยังหน่วยงานแล้ว และหน่วยงานต้องส่งรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี
การประกันคุณภาพ รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑ กรฎาคม ๒๕๕๘ จะทาให้ผลการดาเนินงานตามแผน
ซึ่งใช้ปีงบประมาณในการนารายงานผลตัวบ่งชีประกันคุณภาพขาดไปประมาณ ๓ เดือน
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาระยะเวลาในการด าเนิ น การตามตั ว บ่ ง ชี ประกั น คุ ณ ภาพ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ปีนีต้องรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีการ
ประกันคุณภาพรอบ ๑๔ เดือนและปีการศึกษาหน้า จึงจะรายงาน ๑๒ เดือน เพื่อไม่ให้ข้อมูลขาดหายไป
ส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการก็ให้เก็บ ๖ เดือนแรก กับ ๘ เดือนหลัง รวมเป็น ๑๔ เดือน และในกรณีที่
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในการตอบตัวชีวัด และการเก็บข้อมูลในการทาเล่มรายงานผล
SAR ให้เก็บข้อมูลสินสุด ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงจะจัดทาเล่มรายงานทันกาหนดเวลา ซึ่งจะทาให้ข้อมูลที่
ใช้ปีงบประมาณหายไป ๔ เดือน คือมิถุนายน – กันยายน ขอให้หน่วยงานหมายเหตุไว้ในเอกสารว่าเป็น
รายงาน ณ วันที่เท่าไหร่ และให้จัดทารายงานฉบับที่เก็บข้อมูลปัจจุบัน ณ วันตรวจ ไว้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาระยะเวลาในการดาเนินการตามตัวบ่งชี
ประกันคุณภาพสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ ๑๔ เดือน ตังแต่ ๑ มิถุนายน ๕๗ –
๓๑ กรกฎาคม ๕๘ โดยข้อมูลที่ใช้ปีงบประมาณให้สินสุด ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และมอบสานัก
ประกันคุณภาพตรวจสอบความชัดเจนในการดาเนินการเก็บข้อมูลในระดับ สานักงานอธิการบดีและระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งหน่วยงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑ ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ความเป็นมา

1. กองบริหารงานบุคคลได้นาเสนอ Improvement plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดีให้ความเห็นชอบแผน และได้นาเข้าที่ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีได้รายงานการติดตามแผน Improvement Plan
รอบ 8 เดือน (มิถุนายน 2557 - มกราคม 2558) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และกองบริหารงาน

๑๐
บุคคล ได้ดาเนินการรวบรวมและจัดทารายงานการติดตามแผน Improvement Plan รอบ 8 เดือน เพื่อเตรียม
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีในคราวถัดไป
3. สานักงานอธิการบดีได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ตามหนังสือสานักงานอธิการบดีที่ ศธ
๐๕๘๑.๐๑/477 ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕8 วาระที่ 3.1 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ Improvement
Plan และมอบกองบริหารงานบุคคลประสานหน่วยงานดาเนินการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี ดังนี้
3.1 ข้อ 2. แนวทางเสริมจุดแข็งในข้อ 2. (พัฒนารูปแบบการรายงานจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ให้ง่ายต่อการพิจารณา วางแผน ควบคุมและตัดสินใจ) คณะกรรมการฯ เสนอแนะว่า
มหาวิทยาลัยมีระบบ Business Intelligent (BI) ซึ่งสามารถพัฒนาต่อ เพื่อให้ได้รูปแบบรายงานที่ง่ายและ
นาไปวางแผน ควบคุมและตัดสินใจได้ หรือกองบริหารงานบุคคลจะมีการพัฒนารูปแบบรายงานจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ง่ายต่อการใช้งานในรูปแบบอื่น
3.2 ข้อ 3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (ควรจัดทาแนวทางแก้ไขปรับปรุงจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ละหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่ดี)
คณะกรรมการฯ เสนอแนะว่า Improvement plan ในข้อเสนอแนะดังกล่าว ช่องแผนการดาเนินงานของ
แต่ละหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับช่องข้อเสนอแนะ ควรนาข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานที่ได้จากแบบ
ประเมินมาใส่ด้วย
การดาเนินการ
กองบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว ดังนี้
1) ปรับ Improvement Plan ตามข้อ 3.1 จากการใช้ระบบ HRM เป็นระบบ MIS เพื่อให้ได้
รูปแบบรายงานที่ง่ายต่อการนาไปใช้งานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1
2) ปรับ Improvement Plan ตามข้อ 3.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และจัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อให้หน่วยงานดาเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณารับ ทราบความคืบหน้าการดาเนินการตามแผน Improvement
Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖
ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า จากการที่ได้ประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนยีสารสนเทศ
เรื่องระบบ BI นัน ตอนนียังไม่มีการพัฒนาต่อ จึง ขอให้หน่วยงานใช้ระบบ MIS ซึ่งสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งว่าครอบคลุมการรายงานผลในทุกระบบ
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ และมอบกองคลังและกองนโยบายและแผน
ประสานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องระบบ MIS เพื่อนาไปพัฒนารูปแบบการรายงาน
ผลของระบบ ERP และ BPM และทาเป็นแผน Improvement Plan ส่งให้สานักงานอธิการบดีต่อไป

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ โครงการจิบนาชา เสวนาภาพลักษณ์
ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์ กรแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีการแต่งตังคณะกรรมการสร้างตรา
สินค้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP Branding” ซึ่งจะมีการสร้างคู่มืออัตลักษณ์ของ
องค์กร และจะมีการจัดโครงการจิบนาชา เสวนาภาพลักษณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสาร
องค์กร และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก เป็ นการจัดเสวนาแบบกันเอง เชิญ บุคลากรมานั่งจิบนาชาเสวนาร่วมกัน ใช้เวลาประมาณ ๒
ชั่วโมง ซึ่งได้กาหนดวันจัดโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรของทังมหาวิทยาลัย
ในส่วนของสานักงานอธิการบดี เป้าหมายผู้เข้าร่วม ๑๐๐% ซึ่งกองสื่อสารองค์กรได้รับมอบหมายให้มา
หารือกับคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีเรื่องการกาหนดวันเข้าร่วมโครงการจิบนาชา เสวนา
ภาพลักษณ์
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณากาหนดวันเข้าร่วมโครงการของสานักงาน
อธิการบดี คือวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๖.๒ การปรับเงินเดือนข้าราชการ
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า ตามที่ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) ประกาศปรับเงินเดือนให้ข้าราชการทังพลเรือน และลูกจ้างประจา ๔ % โดยให้มีผลในทาง
ปฏิบัติวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ขณะนีต้องรอทางก.พ.ขยายเพดานและต้องรอมหาวิทยาลัยออกระเบียบ
ด้วย แต่ผลการประเมินคานวนได้เลย ไม่ต้องรอแล้วค่อยนามาพิจารณาเรื่องเงินเดือน ในส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว จะนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับอัตราเงินเดือนต่อไป
มติที่ประชุม
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วาระที่ ๖.๓ โครงการโยคะเพื่อสุขภาพสาหรับบุคลากร และการใช้เครื่องสแกนลายนิวมือ
ผู้อานวยการกองบริ หารงานบุคคลแจ้งว่า ตามที่งานสวัสดิการของมหาวิทยาลั ยได้จัด
โครงการโยคะเพื่อสุขภาพสาหรับบุคลากร ตังแต่วันที่ ๒๓ มี.ค. – ๑ พ.ค. ๒๕๕๘ ทุกวันจันทร์และพุธ นัน
กองบริหารงานบุคคลได้สารวจผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ถึงร้อย
ละ ๙๐.๘๐ และต้องการให้จัดต่อเนื่องร้อยละ ๙๔ จึงได้มีการขอความเห็นชอบจากอธิการบดีในการจัด
โครงการต่อเนื่อง เพิ่มออกไปอีก ๓ เดือน คือตังแต่ ๖ พ.ค. – ๒๙ ก.ค ๒๕๕๘ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
และในส่วนของเครื่องสแกนลายนิวมือ กองบริหารงานบุคคลได้หารือกับสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการเปลี่ยนเครื่องแสกน เนื่องจากเครื่องเดิมเริ่มมีปัญหาตามอายุการใช้งาน ซึ่ง
เครื่องใหม่จะสามารถพิมพ์รายงานออกมาได้เป็นรายวัน จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อขอยกเลิกการเซ็นต์ชื่อลงใน
แฟ้มที่หน่วยงาน จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน

๑๒
ผู้อานวยการกองคลัง แจ้งว่าการยกเลิกการลงลายมือชื่อสาหรับปฏิบัติ งานในเวลาราชการสามารถ
ทาได้ แต่ถ้าเป็นสาหรับการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ ยังคงต้องให้มีการลงลายมือชื่อในใบลงเวลา เพื่อ
เป็นการยืนยันว่าอยู่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งเคยมีบางกรณีที่เจ้าหน้าที่อยู่แต่ไม่ได้ปฏิบัติงาน และเบิกค่าล่วงเวลา
(OT) เพราะฉนันจึงต้องมีการเซ็นต์ชื่อและให้หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรอง เพื่อยืนยันการ
ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๕ น.

นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

