
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๖ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์    สุขรักษ์  ผู้อ านวยการกองกลาง   
๓. นางสุมิตรา  สมประสงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง   
๔. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางรตนมน  จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
๖. นางประดิษฐา  นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๗. ดร. สุวรรณา   กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๙. นางสาวนปภัช  ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๑๐. ดร.พัทรียา  เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๑. นางกชพร  เชิดชูพงษ์   กองกลาง 
๑๒. นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล กองกลาง 
๑๓. นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  กองกลาง 
๑๔. นางจิตรลัดดา  จาดเกิด  กองกลาง 
๑๕. นายนพดล  นิลวรรณ กองกลาง 
๑๖. นายวรดล  ยติกุลโกวิท กองกลาง 
๑๗. นางสาทิพย์  เส็งลา  กองคลัง 
๑๘. นางกนกภรณ์  กัลณา  กองคลัง 
๑๙. นางศิริมา  อาจนนลา กองคลัง 
๒๐. นางรัชนี  ก าเนิดมณี กองคลัง 
๒๑. นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล กองคลัง  
๒๒. นางสาวสุภาพร  วงศ์ก้อม  กองคลัง 
๒๓. นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า  กองคลัง  
๒๔. นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน  
๒๕. นางสาวศศิขจิต  จุลวิชิต  กองนโยบายและแผน 
๒๖. นางสาวพิมผกา  ศรีชนะ  กองนโยบายและแผน 
๒๗. นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม  กองนโยบายและแผน 
๒๘. นายถิรนันท์  จินตสุนทรอุไร กองนโยบายและแผน 
๒๙. นางนงลักษณ์  ทองนาค  กองบริหารงานบุคคล   



 ๒ 
๓๐. นางจริยา  ชายหงษ์          กองบริหารงานบุคคล 
๓๑. นางสาวสายพิณ ใจทน  กองบริหารงานบุคคล 
๓๒. นางสาววันใหม่  สุกใส  กองบริหารงานบุคคล 
๓๓. นางสาวจงดี  แม้นเหมือน กองบริหารงานบุคคล 
๓๔. นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์ กองบริหารงานบุคคล 
๓๕. นางสาวเรณู  เหมือนเอ่ียม กองบริหารงานบุคคล 
๓๖. นางสาวจันทร์จีรา เทพดนตรี กองบริหารงานบุคคล 
๓๗. นางสาวธนวรรณ สุภิธรรม  กองบริหารงานบุคคล 
๓๘. นางสาวมัลลิกา  วีระสัย  กองพัฒนานักศึกษา 
๓๙. นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  กองพัฒนานักศึกษา 
๔๐. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย  กองสื่อสารองค์กร 
๔๑. นางสาวสมพิศ  ไปเจอะ  กองสื่อสารองค์กร 
๔๒. นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ ์ กองสื่อสารองค์กร 
๔๓. นางสาวลดาวัลย์  ค าไพรินทร์ กองสื่อสารองค์กร 
๔๔. นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์  กองศิลปวัฒนธรรม 
๔๕. นางสาวสุรีวัลย ์ ใจงาม  กองศิลปวัฒนธรรม 
๔๖. นายถาวร  อ่อนละออ กองศิลปวัฒนธรรม   
๔๗. นางสาวรัตนา  เสมค า  กองศิลปวัฒนธรรม  
๔๘. นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา  ส านักประกันคุณภาพ 
๔๙. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต ส านักงานอธิการบดี 
๕๐. นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี 
๕๑. นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา  ส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑. นางทิวาวรรณ   นามจันทร์ กองกลาง   ติดราชการ 
๒. นางสาวฑิฆัมพร  ใจเอื อ  กองกลาง   ติดราชการ 
๓. นายสานิตย์  มิอาทร  กองกลาง   ติดราชการ 
๔. นางสาวเนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์ กองกลาง     ติดราชการ 
๕. นางวรัชยา  ศรสีกาวกุล กองคลัง    ติดราชการ 
๖. นายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม  กองคลัง    ติดราชการ 
๗. นายอนันต์  โรจนตันติกุล กองบริหารงานบุคคล  ติดราชการ 
๘. นางสาวทัศวรรณ  อู้ย้ง  กองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 
๙. นายทนงค์  โพธิ  กองวิเทศสัมพันธ์   ลาพักผ่อน 
๑๐. นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ กองวิเทศสัมพันธ์   ลาพักผ่อน 
๑๑. นางสาววาสนา  สังข์โพธิ์  ส านักประกันคุณภาพ  ติดราชการ 



 ๓ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวดุษฎี   พรหมขาม กองคลัง 
๒. นางสาวจิตติมา   พันธุ์แตง กองวิเทศสัมพันธ์    
๓. นางสาวชุติมา   สุดจรรยา กองวิเทศสัมพันธ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งที่วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม คือ การปรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการก าหนดโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงานที่
สนับสนุนโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๙                        

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงาน
อธิการบดี ในการประชุม ครั งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม          

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระท่ี ๓.๑ การจัดท าแผนพัฒนา Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของส านักงานอธิการบดี  
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๔ พฤสจิกายน ๒๕๕๙ วาระท่ี ๔.๑ มอบให้ส านักงานอธิการบดีจัดท า Improvement Plan จากจุด
ที่ควรพัฒนาของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ น าเสนอที่ประชุมในครั งต่อไป นั น 
  ในการนี  ส านักงานอธิการบดีขอเสนอแผนพัฒนา Improvement Plan จากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของส านักงานอธิการบดี (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๒)  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 



 ๔ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนา Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของส านักงานอธิการบดี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงาน ที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี 
  ตามที่ ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้ร่วมกันวิเคราะห์และจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมระดับส านักงานอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว นั น 
  ขณะนี  หน่วยงานยังไม่ได้ด าเนินการจัดส่งโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ
โครงการ/กิจกรรมระดับส านักงานอธิการบดี (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑) 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงาน ที่
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี  และจดัท าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ส่งส านักงานอธิการบดี
ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือส่งให้วิทยากรก่อนการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี 
  ประธานแจ้งว่านโยบายของมหาวิทยาลัย ให้ พิจารณาโครงการที่ตอบสนอง Digital 
University (DE) หรืออุตสาหกรรม ๔.๐ ให้เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และให้ลดจ านวนโครงการลง 
แต่ให้ได้ผลสัมฤทธิที่สูง โดยอาจจะเป็นโครงการแบบบูรณาการ การตั งค่าเป้าหมายในเชิงคุณภาพให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ควรตั งให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถวัดได้และไม่
ควรตั งวัตถุประสงค์มากเกินไป 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นว่า การจัดโครงการแบบบูรณาการ สามารถท าได้โดยให้
หน่วยงานสนับสนุนเป็นเจ้าภาพแล้วให้หน่วยงานคณะหรือหน่วยงานอ่ืนร่วมกันจัดโครงการฯ ซึ่งต้องเขียน
หลักสูตรให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานได้ครบถ้วน แต่ทั งนี ยังขาดความชัดเจนว่า หากมี
การจัดโครงการบูรณาการร่วมกัน โครงการสามารถนับได้ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดหรือไม่ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ ดังนี  
๑. กองนโยบายและแผนด าเนินการจัดท าแนวทางเรื่องการก าหนด

ตัวชี วัดของแผนเชิงคุณภาพ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ และแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์ของ
โครงการทีช่ัดเจน สามารถวัดได้ 

๒. ส านักประกันคุณภาพด าเนินการศึกษาข้อมูลเรื่องการนับโครงการ 
แบบบูรณาการ  

๓. ทุกหน่วยงานวิเคราะห์และจัดท าโครงการโดยลดจ านวนโครงการ 
และจัดโครงการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ตามนโยบายของอธิการบดี 



 ๕ 
 วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) 
  ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) มายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
นั น  

ในการนี  ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) ที่ผ่านการทบทวน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) 

 วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาการเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีได้ประกาศนโยบายเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยังหน่วยงานและหน่วยงานได้จัดท าเป้าหมายคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว นั น 
  ในการนี  ส านักงานอธิการบดีขอเสนอตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพ่ือจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส านักงานอธิการบดี ดังนี  

 

หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 
จัดเก็บข้อมลู เพื่อจัดท ารายงาน SAR ของส านักงานอธิการบด ี 1 ส.ค. 59 – 31 พ.ค. 60 

(10 เดือน) 
หน่วยงานระดับกอง 

หน่วยงานท่ีดูแลตัวบ่งชี รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี   
รอบ 6 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 
2560 

หน่วยงานระดับกอง และส านักงาน
อธิการบด ี

กองส่งรายงาน SAR ให้ส านักงานอธิการบดี และกรอกเข้าระบบ 
IQA สอ. ประจ าปีการศึกษา 2559 

ภายใน 9 มิถุนายน 
2560 

- หน่วยงานระดับกอง และส านักงาน
อธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดีจดัท าเล่ม SAR ปี 59 และแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (Improvement 
Plan) ปี58 

ภายใน 16 มิถุนายน 
2560 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานระดับ
กอง และคณะกรรมการจดัท าเลม่ SAR 

หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินฯ 

เสร็จสิ นภายใน 27 
มิถุนายน 2560 

หน่วยงานระดับกอง และส านักงาน
อธิการบด ี

น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบด ี

ภายใน 22 มิถุนายน 
2560 

ส านักงานอธิการบด ี

ปรับแก้ไข และตรวจประเมินภายใน  
โดยผู้ประเมินภายใน (ซ้อมตรวจ) 

วันท่ี 28 - 30 
มิถุนายน 2560 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานระดับ
กอง และคณะกรรมการจดัท าเลม่ SAR 

 



 ๖ 
หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 

หน่วยงานส่งเอกสารปรับแกไ้ขหลงัซ้อมตรวจให้ส านักงาน
อธิการบด ี

ภายในวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2560 

หน่วยงานระดับกองและส านักงาน
อธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดสี่งเลม่รายงาน SAR (ท่ีมีการปรับแก้ไข) ให้
ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ภายในวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 

ส านักงานอธิการบด ี

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
โดยผู้ประเมินภายนอก 

วันท่ี 20 - 21 
กรกฎาคม 2560 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานระดับ
กอง และคณะกรรมการจดัท าเลม่ SAR 

น าผลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบด ี ไม่เกิน 27 กรกฎาคม 
2560 

ส านักงานอธิการบด ี

ส่งผลการตรวจประเมินคณุภาพ 
ให้มหาวิทยาลยัด าเนินการต่อไป 

ไม่เกิน 4 สิงหาคม  
2560 

ส านักงานอธิการบดี และ  
คณะกรรมการจัดท าเลม่ SAR 

 

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑๐ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ 
พ.ค ๖๐) และมอบทุกหน่วยงานด าเนินการให้ตรงตามก าหนด 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี ๕.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ด้วย ส านักงานอธิการบดีมีก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๐  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน คณะกรรมการประกันคุณภาพ และบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานด้านวางแผนของหน่วยงาน รวมจ านวน ๙๐ คน โดยทีมวิทยากร คือ คณะวิทยากรของ    
ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย จ านวน ๔ ท่าน ทั งนี  ส านักงานอธิการบดีจะแจ้งสถานที่และก าหนดการให้ทราบอีก
ครั งภายหลังจากโครงการฯได้รับอนุมัติ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



 ๗ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 วาระท่ี ๖.๑ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 
  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี ๒๕๖๐ ไปแล้วนั น ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลชี แจงเพ่ิมเติมว่า การ
ท าเส้นทางความก้าวหน้าทุกต าแหน่งต้องมีก าหนดไว้  ท าแต่ละครั งเป็นกรอบ ๔ ปี (ในที่นี คือ ตั งแต่ปี
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานส่งข้อมูลภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ หากหน่วยงานส่งไม่ทัน
ก าหนดจะไม่สามารถท าขึ นต าแหน่งได้ในช่วง ๔ ปี โดยหน่วยงานสามารถปรึกษาหรือถามข้อมูลจากกอง
บริหารงานบุคคลได้ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
  ส่วนการเขียนประเมินค่างานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน วิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้น า
ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมาตั งต้น แล้วจึงน างานมาเขียนให้สอดคล้องกัน และการเขียน
ประเมินค่างานนั น เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานที่จะต้องดูแลในทุกๆงาน เพราะจะรู้ในงานนั นๆ   

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๔๐  น. 
 

  นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
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