
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

เมื่อวันอังคารที ่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๕. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๖. นางสาวรุ่งฤทัย  ร าพึงจิต ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
๗. นายทนงค์ โพธิ  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๙. นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๐. นางนงลักษณ์ ทองนาค แทนผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต  ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานขอบคุณทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี จนได้ผลสัมฤทธิ์คะแนนจากการตรวจประเมินที่ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๘ ระดับดีมาก และประธานได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุม แจ้งผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดีอย่างเป็นทางการ และพิจารณาการจัดท า Improvement Plan 
พร้อมทั งการประกาศใช้เป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 



 ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระที่ ๓.๑ กิจกรรม ๕ส  การจัดท าคู่มือการให้และรับบริการ และกิจกรรม Star of Service 
mind 
  สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั ง๒/๒๕๕๗ วาระที่ 
๓.๑ ได้มอบกองกลางก ากับการด าเนินกิจกรรม ๕ส เพ่ือตอบแผนกลยุทธ์นั น กองกลางชี แจงว่าอยู่ระหว่าง
ด าเนินการและจะแจ้งข้อปฏิบัติและก าหนดการตรวจ ๕ส ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีต่อไป 
  และในครั งที่ ๒/๒๕๕๗ วาระท่ี ๔.๔ ในเรื่องการจัดท าคู่มือการให้และรับบริการ ซึ่งได้มอบ
กองประชาสัมพันธ์ท าฟอร์มแจ้งทุกหน่วยงานนั น ขอให้กองประชาสัมพันธ์เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนด้วย และในส่วนของกิจกรรม Star of Service mind ขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการคัดเลือกและ
ประกาศผลของหน่วยงานให้เสร็จสิ นภายในเดือนกันยายน 

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี และการจัดท าแผน 
Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ส านักงานอธิการบดีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากคณะกรรมการภายนอก เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และทีมเลขา
คณะกรรมการประเมินได้ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว  โดยผลการประเมิน ๖ องค์ประกอบ ๑๖ ตัวบ่งชี 
เฉพาะภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๘ และจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ดังกล่าว พบว่าได้ให้แนวทางเสริมจุดแข็งและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายองค์ประกอบ 
ดังนี  

องค์ประกอบที่ ๓ แนวทางเสริมจุดแข็ง จ านวน ๒ ข้อ คือ 
๑. ใช้กระบวนการการจัดการความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการถ่ายทอด

ความรู้ จากบุคลากรรุ่นเก่าสู่บุคลากรรุ่นใหม่ ในองค์ความรู้ที่สั่งสมมา และ
จากบุคคลากรรุ่นใหม่ สู่บุคคลากรรุ่นเก่า ในความรู้ด้าน IT ใหม่ 

๒. พัฒนารูปแบบการรายงานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ให้ง่ายต่อการ
พิจารณา วางแผน ควบคุมและตัดสินใจ 



 ๓ 
องค์ประกอบที่ ๕ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  จ านวน ๑ ข้อ คือ “ควรจัดท าแนว

ทางแก้ไขปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ    แต่ละหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่ด”ี  

จึงขอเสนอที่ประชุม 

๑. เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕6 

๒. พิจารณาก าหนดแนวทางในการจัดท า Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ส านักงานอธิการบดี และร่วมกันพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ ดังนี  

๑. แนวทางเสริมจุดแข็งในข้อ ๑ มอบทุกหน่วยงานให้มีการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 
ระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า โดยคนรุ่นใหม่แบ่งปันเรื่องเทคโนโลยี ( IT) แก่คนรุ่นเก่า และคนรุ่นเก่า
แบ่งปันเรื่องขั นตอนการท างาน ความรู้และข้อมูลต่างๆ และมอบกองกลางประสานจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ของส านักงานอธิการบดี และจัดเก็บผลต่อไป 

๒. แนวทางเสริมจุดแข็งในข้อ ๒ มอบ ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ERP BPM HRM ได้แก่ กองคลัง กองนโยบายและแผน และกองบริหารงาน
บุคคลพัฒนารูปแบบการรายงานให้ง่ายต่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ และน าเสนอที่ประชุมต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง มอบกองบริหารงานบุคคลหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพื่อจัดท าตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ต่อไป และน าเสนอในการประชุมต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 วาระที่ ๔.๒ พิจารณาผลการประเมินผู้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการเก็บผลจากแบบประเมินผู้ใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และแบบประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของส านักงานอธิการบดี  โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการเก็บผลจากแบบประเมิน ทั ง ๒ ชุดเรียบร้อยแล้ว โดยผลการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพ ได้ค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ ระดับมาก และผลการประเมินประสิทธิภาพของ
แผนพัฒนาคุณภาพ ได้ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ ระดับมาก (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๒)   

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การจัดท า Improvement Plan โดยน าประเด็นที่ได้ผลคะแนนระดับปานกลางมาด าเนินการ ซึ่งมีทั งหมด 
๓ ข้อ ดังนี  

๑. ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาในการท างาน 
๒. เป็นการเพ่ิมภาระการท างานจากงานเดิม 



 ๔ 
๓. สิ นเปลืองเวลา และทรัพยากรจ าเป็นมากในการจัดการระบบประกันคุณภาพ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมอบส านักประกันคุณภาพด าเนินการ
จัดท า Improvement Plan จาก ๓ ประเด็น เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ น และน าเสนอในการประชุมครั งต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๓ ให้ความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอเป้าหมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จะต้องร่วมกันด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลและ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้  มีตัวบ่งชี เฉพาะที่แสดงน  าหนักและผู้รับผิดชอบตาม
เป้าหมายคุณภาพต่อเนื่อง ส าหรับการด าเนินงาน เริ่มตั งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ สิ นสุด วันที่          
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (๑๔ เดือน) ซึ่งมี ๖ องค์ประกอบ ๑๖ ตัวบ่งชี  ตามรายละเอียดดังแนบ 

จึงเสนอท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ขณะนี  ส านักงานอธิการบดีได้เก็บรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รอบ ๖ 
เดือน       (๑ ต.ค ๕๖ – ๓๑ มี.ค. ๕๗) เพ่ือเร่งรัดก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน ดังนี  
อยู่ระหว่างด าเนินการ  ทั งหมด ๙๗ โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุ         ทั งหมด ๔๕ โครงการ/กิจกรรม 
 รวมทั้งหมด  ๑๔๒ โครงการ/กิจกรรม 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการด าเนินงานตามแผน รอบ ๖ เดือน และ
มอบทุกหน่วยงานเร่งรัดก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 

 วาระท่ี ๔.๕ พิจารณาการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ERP BPM HRM) 

ตามที่มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
วัดผลในตัวชี วัด ของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ 
ผู้ใช้ระบบ ๓ ระบบจากทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

และแผนกลยุทธ์พัฒนาของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งหน่วยงาน
ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองแผนกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว พบว่าในกลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ  มีโครงการ/กิจกรรมประเมินการใช้ระบบ



 ๕ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงระบบเดียว คือ ระบบ ERP และจากปีที่ผ่านมา ไม่มีการก าหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการอย่างชัดเจน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี  

๑. พิจารณาผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บแบบประเมินและรายงานผลการประเมิน        
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. พิจารณาช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ ดังนี  

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบ ERP – กองคลัง  BPM – กองนโยบายและแผน และ  
HRM – กองบริหารงานบุคคล รับผิดชอบในการจัดเก็บแบบประเมิน และรายงานผลการประเมินความ      
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะระบบที่หน่วยงานรับผิดชอบ) มายังส านักงานอธิการบดี 
เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมพิจารณาต่อไป 

๒. การจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เก็บปีละ ๑ ครั ง 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระที่ ๖.๑ การเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   

ตามที่กองนโยบายและแผนได้ส่งค าเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้แก่ส านักงบประมาณแล้ว โดยก่อนส่งได้มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือปรับหรือทบทวนโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งส านักงานงบประมาณ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระที่ ๖.๒ การเบิกเบี ยเลี ยง ที่พักของพนักงานขับรถ   

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีแจ้งเรื่องปัญหาการเบิกเบี ยเลี ยงเดินทางของพนักงานขับรถ
ในกรณีไปอบรม ต้องเบิกเป็นค่าอาหารและที่พักของคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งพนักงานขับรถต้องการเบิกเบี ย
เลี ยงและค่าที่พักแบบเหมาจ่าย ทั งนี ได้มีการประชุมร่วมกันกับรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผู้ช่วย
อธิการบดีสีสุข อ่วมแย้ม ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และกองคลัง สรุปผลดังนี  

๑. ถ้าเป็นการอบรมหรือประชุมภายนอกที่ต้องค้างคืน สามารถเบิกเบี ยเลี ยงและที่พัก
เหมาจ่ายให้พนักงานขับรถ เพราะถือว่าเดินทางไปราชการ 

๒. ถ้าเป็นการจัดอบรมโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเองต้องแต่งตั งพนักงานขับรถเป็น
หนึ่งในคณะกรรมการด้วย ค่าอาหารและที่พักเบิกในโครงการ ไม่สามารถเบิกค่าเบี ยงเลี ยงพนักงานขับรถได้ 



 ๖ 
แต่หากไม่ได้ทานอาหารเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้จัดอบรมต้องรับรองและให้เหตุผลในการเบิก
ชดเชยค่าเบี ยเลี ยง  

๓. กรณีเบิกค่าล้างรถให้กับพนักงานขับรถ ไม่สามารถเบิกได ้

และผู้อ านวยการกองกลางแจ้งในที่ประชุมว่า หากพนักงานขับรถคนใดประพฤติตัว           
ไม่เหมาะสมหรือขับรถไม่สุภาพ สามารถแจ้งได้โดยตรงกับผู้อ านวยการกองกลาง เนื่องจากมีผลกับการประเมิน
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองคลังแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบ เพ่ือความเข้าใจ
ที่ถูกต้องร่วมกัน 

 วาระที่ ๖.๓ จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน   

เนื่องจาก การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๒/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๓ 
ได้ก าหนดจ านวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน จ านวน ๑๕ ชุดต่อหน่วยงานนั น กอง
บริหารงานบุคคลมีความเห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากเคยได้รับการทักท้วงจากกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี เรื่องจ านวนแบบประเมิน ซึ่งไม่สามารถก าหนดได้หน่วยงานใด
ควรเก็บเท่าไหร่ มากน้อยขึ นอยู่กับผู้รับบริการ 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่า จ านวนในการเก็บควรเป็นดุลพินิจของแต่ละ
หน่วยงาน โดยให้ค านึงถึงตัวบ่งชี เฉพาะที่หน่วยงานได้ตั งเกณฑ์ไว้ ว่าต้องมีการเก็บแยกแบบประเมินฯ
เฉพาะงานหรือไม่ เพ่ือด าเนินการให้ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานด าเนินการ 

 วาระที่ ๖.๔ แผนกลยุทธ์การพัฒนาของส านักงานอธิการบดี ฉบับปรับปรุง   

กองนโยบายและแผนแจ้งว่า ขณะนี อยู่ในช่วงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะเข้าสภามหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเมื่อผ่านสภาฯ
เรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนจะส่งแจ้งเวียนหน่วยงานให้ด าเนินการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับระดับ
มหาวิทยาลัย  

ส านักงานอธิการบดีจึงจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี เพ่ือ
ทบทวนแผนส านักงานอิการบดีให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย โดยใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับ
คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี ซึ่งวันเวลา และสถานที่ในการจัดประชุมจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



 ๗ 
 วาระที่ ๖.๕ การซ้อมป้องกันอัคคีภัย   

คณะกรรมการมอบหมายให้กองกลางด าเนินการซ้อมป้องกันอัคคีภัยตามแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้องซ้อมแบบเต็มรูปแบบ และต้องด าเนินการ
ภายในเดือนกันยายน พร้อมทั งให้กองกลางแจ้งเวียนให้คณะด าเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของคณะด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองกลางด าเนินการ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๓๕  น. 

 
 
 

  นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 
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