
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๒ /๒๕๕9 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๒๘  เมษายน ๒๕๕9  เวลา  ๑3.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๓. นางประดิษฐา นาครักษา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์   ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๕. ดร. สุวรรณา  กล่อมจิตร์   ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๗. นางสาวพัทรยีา เห็นกลาง   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๘. นางสาวจินตนา คุ้มอยู่   แทนผู้อ านวยการกองกลาง 
๙. นางวรัชยา ศรีสกาวกุล   แทนผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. นางสาวพลอยลดา โสตะจินดา   แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑3.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งเรื่องการงดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเดิมได้
ก าหนดให้มีการประชุมในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีวาระเสนอที่ประชุม และการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีในวันนี มีหน่วยงานอื่นจัดประชุมเช่นกัน ท าให้คณะกรรมการหลาย
ท่านต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั งก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ 
๓/๒๕๕๙ คือวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในส่วนเวลาและสถานที่ส านักงานอธิการบดีจะแจ้งให้
ทราบในภายหลัง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยมีแก้ไขหน้า ๕ ในตาราง หน่วยงานล าดับที่ ๘ “กอง
สื่อสารองค์” แก้ไขเป็น “กองสื่อสารองค์กร” 

 



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี -   

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. ๕๘ – 
มี.ค. ๕๙) ของส านักงานอธิการบด ี

 กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๕๘–ม.ค.๕๙) ของส านักงานอธิการบดี (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๔.๑)   

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ 
และให้ข้อเสนอแนะ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าในส่วนของงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืนยังเบิกจ่าย
ไม่ได้ตามแผน ซึ่งเป็นงบการจัดโครงการ  จึงขอให้หน่วยงานด าเนินการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาการทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอการทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบ
วาระท่ี ๔.๒) 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ และให้ข้อเสนอแนะ 

 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโครงการกิจกรรมระดับส านักงานอธิการบดี  ข้อ ๙ 
กิจกรรมการจัดการความรู้ ในหน้า ๒ และการประเมินธรรมาภิบาลและภาวะผู้น าของผู้บริหารในส านักงาน
อธิการบดี ในหน้า ๓ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงใช้แผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 และกองบริหารงานบุคคลแจ้งที่ประชุมว่า แผนในส่วนที่กองบริหารงานบุคคลเป็น
ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมข้อ ๑๓. พัฒนาสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่ง
ไม่มีข้อมูลในแผนกลยุทธ์ (หน้า๒) และโครงการ/กิจกรรมข้อ๑๗. ๑)ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (หน้า๓) ซึ่ง
ไม่มีแผนที่จะด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองบริหารงานบุคคลขอทบทวนอีกครั งแล้วจะแจ้งส านักงาน
อธิการบดีอีกครั งหนึ่ง 

  มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2558 และมอบทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2558 พร้อมทั งรายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ส่งส านักงานอธิการบดีต่อไป 



 ๓ 

วาระท่ี ๔.๓ ขอความเห็นชอบแผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ (Master Plan) ของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล เพ่ือจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอแผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ (Master Plan) 
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล เพ่ือจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๓) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ (Master 
Plan) และตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพแจ้งว่ามหาวิทยาลัยก าหนดตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ในช่วงวันที่ ๑๖ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประธานจึงขอปรับแผนการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพ (Master Plan) และตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังแนบ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ (Master Plan) และ
ตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบทุก
หน่วยงานด าเนินการส่งข้อมูลให้ตรงตามเวลาที่ก าหนดในตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล ของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

วาระท่ี ๔.๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ส านักงานอธิการบดี  

 กองกลาง เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และพิจารณาการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ
ส านักงานอธิการบดี 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานผลและการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านักงาน
อธิการบดี 

  มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ และเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ ๖ เดือน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ของส านักงานอธิการบดี  

 ตามที่ ส านักงานอธิการบดีได้ประกาศนโยบายเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสอ. วาระที่ 
๔.๑) และส านักงานอธิการบดีได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ตามเป้าหมาย
คุณภาพ รอบ ๖ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ         
๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. 

(ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ 

ผลรอบ  
๖เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 2 สอ. 
1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี
 กก., กค., กนผ., กบ.,  

กพศ., กวส., กสอ., 
กศว., สปภ., 

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบตัิงานตามภารกจิของ
กองกลาง 

N/A กก. 

1.2.2 คณุภาพการปฏิบัติงาน ดา้นการเงิน การ
บัญชี และงานพัสด ุ

N/A กค. 

1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

(๘ เรื่อง) 
๔ 

กบ. 

1.2.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกอง
นโยบายและแผน 

2 กนผ. 

1.2.5 การให้บริการนักศึกษา N/A กพศ. 

1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา N/A กพศ. 

1.2.7 ระดับความส าเร็จในการพฒันางานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

3 กวส. 

1.2.8 ระดับความส าเร็จในการพฒันาส่งเสริม
โครงการพิเศษนานาชาต ิ

N/A กวส. 

1.2.9 ระดับความส าเร็จการปฏิบตัิงานสื่อสาร
องค์กร 

๓ กสอ. 

1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม N/A กศว. 

1.2.11 การด าเนินงานประกันคณุภาพ ๓ สปภ. 

1.3 การบริหารจัดการความเสีย่ง 2 กนผ. 

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 2 สอ. 

1.5 ร้อยละความส าเรจ็ของการเตรียมความพร้อมในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

๕ กบ. 



 ๕ 

เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. (ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลรอบ  
๖เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการบรกิาร
ที่มีประสิทธิภาพ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

N/A สอ. 

3. บุคลกรมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการตาม     
สายงาน 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
อธิการบด ี

4 กบ. 

3.2 ร้อยละของบุคลากรของส านกังานอธิการบดีที่ไดร้ับ
การสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน 

(ร้อยละ 91.๗9) 
4 

กบ. 

3.3 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

(ร้อยละ17.47) 
4 

กบ. 

4. การให้บริการที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการทั งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 

(ค่าเฉลี่ย ๔.๔๒) 
๔ 

กบ. 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรยีนด้านการบริการ (๐ เรื่อง) 
๕ 

กบ. 

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือ
รางวัลที่ไดร้ับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

N/A สอ. 

จ านวน  12  ตัวบ่งชี้   

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน N/A ทบทวนผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี อีกครั ง ซึ่งบางตัวบ่งชี สามารถเก็บผลรอบ ๖ เดือนได้แล้ว จึง
ขอให้รายงานผลมายังส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๕.๑ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ ๒ และรายงานความก้าวหน้าของ
การจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 ตามที่ ส านักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผน
กลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งคณะวิทยากรได้มอบหมายงานและ
ก าหนดการน าเสนองาน ในเดือนพฤษภาคม นั้น โดยขณะนี้ได้ก าหนดวันน าเสนองานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คือในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย ชั้น ๒ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑) ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานส่งแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และทุกหน่วยงานได้รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการต่อที่ประชุม ดังนี้  



 ๖ 

- หน่วยงานที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่ง ได้แก่ กองบริหารงานบุคคลและกอง
พัฒนานักศึกษา  

- หน่วยงานที่อยู่ระหว่างจัดท ารูปเล่ม ได้แก่ ส านักประกันคุณภาพ 
- หน่วยงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าข้อมูล ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองนโยบาย

และแผน กองสื่อสารองค์กร กองวิเทศสัมพันธ์ และกองศิลปวัฒนธรรม  

 มติที่ประชุม รับทราบ และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเข้าร่วมอบรมตรงเวลา หรือ
ก่อนเวลา ๐๘.๓๐น. 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี ๖.๑ การด าเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ของกองสื่อสารองค์กร 

 ตามท่ีกองสื่อสารองค์กรรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนางานบริการที่มี
คุณภาพ ดังตาราง 

โครงการตามตัวช้ีวัด 
ส านักงานอธิการบดี 

ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย
ปี ๕๘ 

เป้าประสงค์ที่ ๘ : มีการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา 
กลยุทธ์ที่ ๘ : พัฒนางานบริการที่มีคุณภาพ 
๑. เพ่ิมช่องทางการให้บริการของ

หน่วยงาน 
๑)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การเพ่ิมช่องทางของการพัฒนางานบริการที่มี
คุณภาพ 

ครั ง ๑ 

๒. จัดท าคู่มือการให้และรับบริการ ๑)จัดท าคู่มือการให้และรับบริการที่มีคุณภาพ
ของแต่ละหน่วยงาน 

ครั ง ๑ 

ซึ่งกองสื่อสารองค์กรหารือในที่ประชุมในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดีว่า จะด าเนินการในรูปแบบใด 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นว่า กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการเพ่ิม
ช่องทางของการพัฒนางานบริการที่มีคุณภาพ คือ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบด ีโดยให้หน่วยงานที่มีการเพ่ิมช่องทางการให้บริการเพ่ิมขึ นจากเดิม มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการเพ่ิมช่องทาง เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน
อ่ืน ซ่ึงกองสื่อสารองค์กรจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม  

และในส่วนการจัดท าคู่มือการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของแต่ละหน่วยงานนั น กอง
สื่อสารองค์กรจะจัดท าแบบฟอร์มให้หน่วยงานส่งข้อมูล และรวบรวมจัดท าแผ่นพับแนะน าบริการของ
หน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ ผู้มาติดต่อ เช่น ผู้มาติดต่อเรื่อง
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ต้องไปติดต่อที่กองบริหารงานบุคคล เป็นต้น  

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ และจัดท าคู่มือการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของทุกหน่วยงาน 



 ๗ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๒๐  น. 
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