รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
๒. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล ผู้อานวยการกองกลาง
๓. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อานวยการกองคลัง
๔. นางรตนมน
จันทรอุทัย ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๕. นางประดิษฐา
นาครักษา ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๖. นางสาวรุ่งฤทัย
ราพึงจิต
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
๗. นายทนงค์
โพธิ
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๙. นางสาวกิ่งกาญจน์
พิจักขณา ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๑๐. นางนงลักษณ์
ทองนาค
แทนผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
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
ประธานขอบคุณทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสานักงานอธิการบดี จนได้ผลสัมฤทธิ์คะแนนจากการตรวจประเมินที่
ค่าเฉลี่ ย ๔.๘๘ ระดับดีมาก และประธานได้ แจ้ง วัตถุประสงค์ในการประชุม แจ้งผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดีอย่างเป็นทางการ และพิจารณาการจัดทา Improvement Plan
พร้อมทังการประกาศใช้เป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ กิจกรรม ๕ส การจัดทาคู่มือการให้และรับบริการ และกิจกรรม Star of Service
mind
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครัง๒/๒๕๕๗ วาระที่
๓.๑ ได้มอบกองกลางกากับการดาเนินกิจกรรม ๕ส เพื่อตอบแผนกลยุทธ์ นัน กองกลางชีแจงว่าอยู่ระหว่าง
ดาเนินการและจะแจ้งข้อปฏิบัติและกาหนดการตรวจ ๕ส ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีต่อไป
และในครังที่ ๒/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๔ ในเรื่องการจัดทาคู่มือการให้และรับบริการ ซึ่งได้มอบ
กองประชาสัมพันธ์ทาฟอร์มแจ้งทุกหน่วยงานนัน ขอให้กองประชาสัมพันธ์เร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนด้วย และในส่วนของกิจกรรม Star of Service mind ขอให้ทุกหน่วยงานดาเนินการคัดเลือกและ
ประกาศผลของหน่วยงานให้เสร็จสินภายในเดือนกันยายน
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหน่วยงานดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี และการจัดทาแผน
Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
สานักงานอธิการบดีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากคณะกรรมการภายนอก เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และทีมเลขา
คณะกรรมการประเมินได้ดาเนิ นการจัดทาเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมิน ๖ องค์ประกอบ ๑๖ ตัวบ่งชี
เฉพาะภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๘ และจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ดังกล่าว พบว่าได้ให้แนวทางเสริมจุดแข็งและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายองค์ประกอบ
ดังนี
องค์ประกอบที่ ๓ แนวทางเสริมจุดแข็ง จานวน ๒ ข้อ คือ
๑. ใช้กระบวนการการจัดการความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการถ่ายทอด
ความรู้ จากบุคลากรรุ่นเก่าสู่บุคลากรรุ่น ใหม่ ในองค์ความรู้ที่สั่งสมมา และ
จากบุคคลากรรุ่นใหม่ สู่บุคคลากรรุ่นเก่า ในความรู้ด้าน IT ใหม่
๒. พัฒนารูปแบบการรายงานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ให้ง่ายต่อการ
พิจารณา วางแผน ควบคุมและตัดสินใจ

๓
องค์ป ระกอบที่ ๕ ข้ อ เสนอแนะในการปรับ ปรุ ง จานวน ๑ ข้อ คือ “ควรจัด ท าแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ละหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่ด”ี
จึงขอเสนอที่ประชุม
๑. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕6
๒. พิจารณากาหนดแนวทางในการจัดทา Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
มติที่ประชุม คณะกรรมการรั บ ทราบผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ
สานักงานอธิการบดี และร่วมกันพิจารณามอบหน่วยงานดาเนินการ ดังนี
๑. แนวทางเสริมจุดแข็งในข้อ ๑ มอบทุกหน่วยงานให้มีการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
ระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า โดยคนรุ่นใหม่แบ่งปันเรื่องเทคโนโลยี (IT) แก่คนรุ่นเก่า และคนรุ่นเก่า
แบ่งปันเรื่องขันตอนการทางาน ความรู้และข้อมูลต่างๆ และมอบกองกลางประสานจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ของสานักงานอธิการบดี และจัดเก็บผลต่อไป
๒. แนวทางเสริ ม จุ ด แข็ ง ในข้ อ ๒ มอบ ๓ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ERP BPM HRM ได้แก่ กองคลัง กองนโยบายและแผน และกองบริหารงาน
บุคคลพัฒนารูปแบบการรายงานให้ง่ายต่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ และนาเสนอที่ประชุมต่อไป
๓. ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุง มอบกองบริห ารงานบุ คคลหารือ ร่ว มกั บหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ต่อไป และนาเสนอในการประชุมต่อไป
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาผลการประเมินผู้ ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของสานักงานอธิการบดี
ส านั กงานอธิ การบดี ได้ด าเนินการเก็บผลจากแบบประเมิน ผู้ ใช้ ระบบประกั นคุณ ภาพ
การศึ ก ษา และแบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของส านั ก งานอธิ ก ารบดี โดย
กลุ่ มเป้าหมาย คือ บุ คลากรในสั งกัดส านักงานอธิการบดี เป็นประจาทุกปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา
๒๕๕๖ ส านักงานอธิการบดีได้ดาเนินการเก็บผลจากแบบประเมิน ทัง ๒ ชุดเรียบร้อยแล้ ว โดยผลการ
ประเมิ น ระบบประกั น คุ ณ ภาพ ได้ ค่ า เฉลี่ ย ๓.๘๑ ระดั บ มาก และผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
แผนพัฒนาคุณภาพ ได้ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ ระดับมาก (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การจัดทา Improvement Plan โดยนาประเด็นที่ได้ผลคะแนนระดับปานกลางมาดาเนินการ ซึ่งมีทังหมด
๓ ข้อ ดังนี
๑. ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาในการทางาน
๒. เป็นการเพิ่มภาระการทางานจากงานเดิม

๔
๓. สินเปลืองเวลา และทรัพยากรจาเป็นมากในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมอบสานักประกันคุณภาพดาเนินการ
จัดทา Improvement Plan จาก ๓ ประเด็น เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน และนาเสนอในการประชุมครังต่อไป
วาระที่ ๔.๓ ให้ความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สานักงานอธิการบดี ได้เสนอเป้าหมายคุณภาพสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จะต้องร่วมกันดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลและ
พัฒ นาคุณภาพการดาเนิ นงานตามที่ได้กาหนดไว้ มีตัว บ่งชีเฉพาะที่แสดงนาหนักและผู้ รับผิดชอบตาม
เป้ า หมายคุ ณ ภาพต่ อ เนื่ อ ง ส าหรั บ การด าเนิ น งาน เริ่ ม ตั งแต่ วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ สิ นสุ ด วั น ที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (๑๔ เดือน) ซึ่งมี ๖ องค์ประกอบ ๑๖ ตัวบ่งชี ตามรายละเอียดดังแนบ
จึงเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพสานักงานอธิการบดี

วาระที่ ๔.๔ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ขณะนี ส านั กงานอธิการบดีได้เก็บรวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รอบ ๖
เดือน
(๑ ต.ค ๕๖ – ๓๑ มี.ค. ๕๗) เพื่อเร่งรัดกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน ดังนี
อยู่ระหว่างดาเนินการ ทังหมด ๙๗ โครงการ/กิจกรรม
บรรลุ
ทังหมด ๔๕ โครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งหมด
๑๔๒ โครงการ/กิจกรรม
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการดาเนินงานตามแผน รอบ ๖ เดือน และ
มอบทุกหน่วยงานเร่งรัดกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
วาระที่ ๔.๕ พิจารณาการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ERP BPM HRM)
ตามที่มีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
วัดผลในตัวชีวัด ของแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้ใช้ระบบ ๓ ระบบจากทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และแผนกลยุทธ์พัฒนาของสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งหน่วยงาน
ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว พบว่าในกลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริ หารและการบริการที่มีประสิ ทธิภ าพ มีโ ครงการ/กิจกรรมประเมินการใช้ระบบ

๕
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงระบบเดียว คือ ระบบ ERP และจากปีที่ผ่านมา ไม่มีการกาหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการอย่างชัดเจน
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาการจั ด ท าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี
๑. พิ จ ารณาผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เก็ บ แบบประเมิ น และรายงานผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. พิจารณาช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณามอบหน่วยงานดาเนินการ ดังนี

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบ ERP – กองคลัง BPM – กองนโยบายและแผน และ
HRM – กองบริหารงานบุคคล รับผิดชอบในการจัดเก็บแบบประเมิน และรายงานผลการประเมิน ความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะระบบที่หน่วยงานรับผิดชอบ) มายังสานักงานอธิการบดี
เพื่อนาเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป
๒. การจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เก็บปีละ ๑ ครัง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ การเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ตามที่ กองนโยบายและแผนได้ ส่ งค าเสนอของบประมาณของมหาวิ ทยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้แก่สานักงบประมาณแล้ว โดยก่อนส่งได้มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี เพื่อปรับหรือทบทวนโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสานักงานงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ การเบิกเบียเลียง ที่พักของพนักงานขับรถ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีแจ้งเรื่องปัญหาการเบิกเบียเลียงเดินทางของพนักงานขับรถ
ในกรณีไปอบรม ต้องเบิกเป็นค่าอาหารและที่พักของคณะกรรมการดาเนินงาน ซึ่งพนักงานขับรถต้องการเบิกเบีย
เลียงและค่าที่พักแบบเหมาจ่าย ทังนีได้มีการประชุมร่วมกันกับรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผู้ช่วย
อธิการบดีสีสุข อ่วมแย้ม ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และกองคลัง สรุปผลดังนี
๑. ถ้าเป็ นการอบรมหรือประชุมภายนอกที่ต้องค้างคืน สามารถเบิกเบียเลี ยงและที่พัก
เหมาจ่ายให้พนักงานขับรถ เพราะถือว่าเดินทางไปราชการ
๒. ถ้าเป็นการจัดอบรมโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเองต้องแต่งตังพนักงานขับรถเป็น
หนึ่งในคณะกรรมการด้วย ค่าอาหารและที่พักเบิกในโครงการ ไม่สามารถเบิกค่าเบียงเลียงพนักงานขับรถได้

๖
แต่หากไม่ได้ทานอาหารเนื่ องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้จัดอบรมต้องรับรองและให้เหตุผลในการเบิก
ชดเชยค่าเบียเลียง
๓. กรณีเบิกค่าล้างรถให้กับพนักงานขับรถ ไม่สามารถเบิกได้
และผู้ อ านวยการกองกลางแจ้ งในที่ ป ระชุ ม ว่ า หากพนั ก งานขั บรถคนใดประพฤติ ตั ว
ไม่เหมาะสมหรือขับรถไม่สุภาพ สามารถแจ้งได้โดยตรงกับผู้อานวยการกองกลาง เนื่องจากมีผลกับการประเมิน
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบกองคลังแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบ เพื่อความเข้าใจ

ที่ถูกต้องร่วมกัน
วาระที่ ๖.๓ จานวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
เนื่องจาก การประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๒/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๓
ได้กาหนดจานวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน จานวน ๑๕ ชุดต่อหน่วยงานนัน กอง
บริ ห ารงานบุ คคลมีความเห็น ว่าไม่เพีย งพอ เนื่องจากเคยได้รับการทักท้ว งจากกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพภายในระดับสานักงานอธิการบดี เรื่องจานวนแบบประเมิน ซึ่งไม่สามารถกาหนดได้หน่วยงานใด
ควรเก็บเท่าไหร่ มากน้อยขึนอยู่กับผู้รับบริการ
คณะกรรมการร่ ว มกั น พิ จารณาเห็ น ว่า จ านวนในการเก็ บ ควรเป็ น ดุ ล พินิ จ ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน โดยให้ คานึ งถึงตัวบ่ งชีเฉพาะที่หน่วยงานได้ตั งเกณฑ์ไว้ ว่าต้องมีการเก็บแยกแบบประเมินฯ
เฉพาะงานหรือไม่ เพื่อดาเนินการให้ครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหน่วยงานดาเนินการ

วาระที่ ๖.๔ แผนกลยุทธ์การพัฒนาของสานักงานอธิการบดี ฉบับปรับปรุง
กองนโยบายและแผนแจ้ งว่ า ขณะนี อยู่ ในช่ ว งการตรวจประเมิ นคุ ณภาพภายในระดั บ
มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะเข้าสภามหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเมื่อผ่านสภาฯ
เรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนจะส่งแจ้งเวียนหน่วยงานให้ดาเนินการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับระดับ
มหาวิทยาลัย
สานั กงานอธิการบดี จึงจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี เพื่อ
ทบทวนแผนส านั กงานอิ การบดี ให้ สอดคล้ องกับแผนของมหาวิ ทยาลั ย โดยใช้ คณะกรรมการชุ ดเดี ยวกั บ
คณะกรรมการประกันคุณภาพสานักงานอธิการบดี ซึ่งวันเวลา และสถานที่ในการจัดประชุมจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๗
วาระที่ ๖.๕ การซ้อมป้องกันอัคคีภัย
คณะกรรมการมอบหมายให้กองกลางดาเนินการซ้อมป้องกันอัคคีภัยตามแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้องซ้อมแบบเต็มรูปแบบ และต้องดาเนินการ
ภายในเดือนกันยายน พร้อมทังให้กองกลางแจ้งเวียนให้คณะดาเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของคณะด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบกองกลางดาเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๕ น.

นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

