
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประธาน 
๒. นางสุมิตรา  สมประสงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง   
๓. นางสาวนปภัช  ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๔. ดร.พัทรียา  เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๕. นางสาวจุฑาภรณ์  มาแย้ม  แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
๖. นางกชพร  เชิดชูพงษ์   กองกลาง 
๗. นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล กองกลาง 
๘. นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  กองกลาง 
๙. นางทิวาวรรณ   นามจันทร์ กองกลาง 
๑๐. นางจิตรลัดดา  จาดเกิด  กองกลาง 
๑๑. นางสาวฑิฆัมพร ใจเอ้ือ  กองกลาง 
๑๒. นายสานิตย์  มิอาทร  กองกลาง 
๑๓. นางสาวเนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์ กองกลาง 
๑๔. นายนพดล  นิลวรรณ กองกลาง 
๑๕. นายวรดล  ยติกุลโกวิท กองกลาง 
๑๖. นางสาทิพย์  เส็งลา  กองคลัง 
๑๗. นางวรัชยา  ศรีสกาวกุล กองคลัง 
๑๘. นางกนกภรณ์  กัลณา  กองคลัง 
๑๙. นางสาวหทัยกาญจน์  สิทธิศักดิ์ กองคลัง    แทนนางศิริมา  อาจนนลา  
๒๐. นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล กองคลัง  
๒๑. นางสาวสุภาพร  วงศก์้อม  กองคลัง 
๒๒. นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า  กองคลัง  
๒๓. นายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม  กองคลัง 
๒๔. นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน  
๒๕. นางสาวศศิขจิต  จุลวิชิต  กองนโยบายและแผน 
๒๖. นางสาวพิมผกา  ศรีชนะ  กองนโยบายและแผน 
๒๗. นายถิรนันท์  จินตสุนทรอุไร กองนโยบายและแผน 
๒๘. นางนงลักษณ์  ทองนาค  กองบริหารงานบุคคล   
๒๙. นางจริยา  ชายหงษ์          กองบริหารงานบุคคล 



 ๒ 
๓๐. นางสาวสายพิณ ใจทน  กองบริหารงานบุคคล 
๓๑. นางสาววันใหม่  สุกใส  กองบริหารงานบุคคล 
๓๒. นางสาวจงดี  แม้นเหมือน กองบริหารงานบุคคล 
๓๓. นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์ กองบริหารงานบุคคล 
๓๔. นางสาวเรณู  เหมือนเอ่ียม กองบริหารงานบุคคล 
๓๕. นางสาวจันทร์จีรา เทพดนตรี กองบริหารงานบุคคล 
๓๖. นางสาวธนวรรณ สุภิธรรม  กองบริหารงานบุคคล 
๓๗. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย  กองสื่อสารองค์กร 
๓๘. นางสาวสมพิศ  ไปเจอะ  กองสื่อสารองค์กร 
๓๙. นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ ์ กองสื่อสารองค์กร 
๔๐. นางสาวลดาวัลย์  ค าไพรินทร์ กองสื่อสารองค์กร 
๔๑. นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์  กองศิลปวัฒนธรรม 
๔๒. นางสาวสุรีวัลย ์ ใจงาม  กองศิลปวัฒนธรรม 
๔๓. นางสาวทัศนีย์  น้อยแดง  กองศิลปวัฒนธรรม   แทน นายถาวร  อ่อนละออ  
๔๔. นางรัตนา  ดิสสระ  กองศิลปวัฒนธรรม  
๔๕. นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ กองวิเทศสัมพันธ์    
๔๖. นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา  ส านักประกันคุณภาพ 
๔๗. นางสาววาสนา  สังข์โพธิ์  ส านักประกันคุณภาพ 
๔๘. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต ส านักงานอธิการบดี 
๔๙. นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี 
๕๐. นางสาวน้ าทิพย์  วงษ์ตา  ส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑. นายเชาวฤทธิ์    สุขรักษ์  ผู้อ านวยการกองกลาง  ติดราชการ 
๒. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ติดราชการ 
๓. นางประดิษฐา  นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ติดราชการ 
๔. ดร. สุวรรณา   กล่อมจิตร์ ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ ติดราชการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
๖. นางรัชนี   ก าเนิดมณี กองคลัง    ติดราชการ 
๗. นายอานันต์  โรจนตันติกุล กองบริหารงานบุคคล  ติดราชการ 
๘. นางสาวมัลลิกา  วีระสัย  กองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 
๙. นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  กองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 
๑๐. นางสาวทัศวรรณ อู้ย้ง  กองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 
๑๑. นายทนงค์  โพธิ  กองวิเทศสัมพันธ์   ลาป่วย 

 



 ๓ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวดุษฎี   พรหมขาม กองคลัง 
๒. นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล กองคลัง    

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาส านักงานอธิการบดีให้ส าเร็จลุล่วงไปได้วยดี และแจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ คือ เพ่ือ
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน และผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๐                        

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม (เอกสารประกอบวาระที่ ๒)          

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระท่ี ๓.๑ ผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี
ในครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ วาระท่ี ๔.๑ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงาน ที่สนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ที่ประชุมได้มีมติมอบให้หน่วยงานด าเนินการ และผลจากการด าเนินการมี
ดังนี้ 
 
 
 
 



 ๔ 

วาระท่ี มติทีป่ระชุม ผลการด าเนินงาน 
๔.๑ มอบกองนโยบายและแผนด าเนินการจัดท า

แนวทางเรื่องการก าหนดตัวชี้วัดของแผนเชิง
คุณภาพ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โครงการ และแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ชัดเจน สามารถวัดได้ 

กองนโยบายและแผนแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาด าเนินการ และในส่วนการเขียน
โครงการจะเข้มงวดขึ้น เนื่องจากนโยบายของ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯก าหนดว่า
หน่วยงานต้องน าเสนอโครงการก่อนบรรจุเข้าไว้
ในแผน 

มอบส านักประกันคุณภาพด าเนินการศึกษา
ข้อมูลเรื่องการนับโครงการ แบบบูรณาการ 

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพแจ้งว่าจาก
การศึกษาข้อมูลพบว่า โครงการที่มีการบูรณา
การจัดร่วมกัน หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรมสามารถนับเป็นโครงการของ
หน่วยงานได้ 

มอบทุกหน่วยงานวิเคราะห์และจัดท าโครงการ
โดยลดจ านวนโครงการ และจัดโครงการแบบ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ตามนโยบาย
ของอธิการบดี 

ด าเนินการในระหว่างโครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี  

  มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานทบทวนโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดี (DE, DU, 4.0 หรือการบูรณาการโครงการ) เนื่องจากเชื่อมโยงกับ
การของบประมาณ หากไม่เป็นไปตามนโยบายอาจจะท าให้ถูกตัดงบประมาณ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ 
เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดี จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
นั้น 
  ส านักงานอธิการบดี ขอเสนอตารางรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
ของส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 
 
 
 



 ๕ 
 

เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. 

(ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
การด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3 คะแนน 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

สอ. 

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี

ค่าเฉลี่ย  
3.51 

ค่าเฉลี่ย  
2.89 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัดสอ. 

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกจิของ
กองกลาง 

3 คะแนน 2 คะแนน 
(2 ข้อ) 

กก. 

1.2.2 คุณภาพการปฏบิัติงาน ด้านการเงิน การ
บัญชี และงานพัสด ุ

เฉลี่ย 
2 ข้อ 

3.80 คะแนน 
(3.80 คะแนน) 

กค. 

1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

5 เรื่อง 5 คะแนน 
(13 เรื่อง) 

กบ. 

1.2.4 การพัฒนาการปฏิบตัิงานตามภารกจิของกอง
นโยบายและแผน 

4 ข้อ 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

กนผ. 

1.2.5 การให้บริการนักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 
(2 ข้อ) 

กพศ. 

1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 
(2 ข้อ) 

กพศ. 

1.2.7 ระดับความส าเรจ็ในการพฒันางานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

3 ข้อ 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

กวส. 

1.2.8 ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาส่งเสริม
โครงการพิเศษนานาชาต ิ

3 ช้อ 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

กวส. 

1.2.9 ระดับความส าเรจ็การปฏิบตัิงานสื่อสาร
องค์กร 

3 คะแนน 2 คะแนน 
(2 ข้อ) 

กสอ. 

1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5 ข้อ 4 คะแนน 
(5 ข้อ) 

กศว. 

1.2.11 การด าเนินงานประกันคณุภาพ 3 คะแนน 2 คะแนน 
(2 ข้อ) 

สปภ. 

1.3 การบรหิารจดัการความเสี่ยง 3 คะแนน 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

กนผ. 

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 3 คะแนน 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

สอ. 

 
1.5 ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการ

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
3 ข้อ 2 คะแนน 

(2 ข้อ) 
กบ. 



 ๖ 
2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

3 คะแนน 5 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

สอ. 

3. บุคลกรมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการตาม
สายงาน 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบด ี

3 คะแนน 2 คะแนน 
(3 ข้อ) 

กบ. 

3.2 ร้อยละของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ไดร้ับ
การสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ 90 2 คะแนน 
(ร้อยละ 79.47) 

กบ. 

3.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
30 

1 คะแนน 
(ร้อยละ 2.94) 

กบ. 

4. การให้บริการที่มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 

4 คะแนน 4 คะแนน 
(ร้อยละ 4.39) 

กบ. 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียนด้านการบริการ ไม่เกิน 
4 เรื่อง 

5 คะแนน 
(0 เรื่อง) 

กบ. 

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือ
รางวัลที่ไดร้ับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

2 หน่วยงาน/
รางวัล 

4 คะแนน 
(4 หน่วยงาน/

รางวัล) 

สอ. 

ค่าเฉลี่ยรวม 4 เป้าประสงค์ 12 ตัวบ่งชี้หลัก 11 ตัวบ่งชี้ย่อย  
3.07 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบผลการด าเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๙ – ม.ค.๖๐) 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานด าเนินการก ากับติดตามให้บรรลุตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด  

 วาระท่ี ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) 
  ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และส่งผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) มายังส านักงานอธิการบดี
เรียบร้อยแล้วนั้น  

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) ดังนี้ 

 
 
 



 ๗ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่

กลยทุธ์ท่ี 
จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรล ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

อย
ู่ระ
หว่

าง
ด า
เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม
่ถึง
ก า
หน

ด
ด า
เน
ินก

าร
 

รวม 

1 

1 14 26 18 0 4 4 26 
2 16 64 28 0 13 23 64 
3 3 3 1 0 2 0 3 
4 1 2 1 0 1 0 2 

2 

5 2 2 1 0 1 0 2 
6 2 13 3 0 7 3 13 
7 3 3 0 0 3 0 3 
8 1 1 1 0 0 0 1 
9 3 7 5 0 0 2 7 

รวมท้ังสิ้น 45 121 58 0 31 32 121 
 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – 

๓๑ ม.ค.๖๐)  

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบทุกหน่วยงานด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากหากด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน จะส่งผลให้การ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายด้วย ซึ่งส านักงานอธิการบดีจะต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการของ
หน่วยงานไม่สอดคล้องกับระยะเวลาเบิกจ่ายจริง/ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
การตั้งแผนการเบิกจ่ายขอให้หน่วยงานประสานกองนโยบายและแผน เพ่ือตั้งแผนเบิกจ่ายตามที่ด าเนินการ
โครงการเสร็จสิ้นเป็นระยะ และสามารถส่งเบิกจ่ายได้จริง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ไม่มี 

 

 

 

 



 ๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 วาระท่ี ๖.๑ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของหน่วยงาน 
  กองกลาง ขอให้ทุกหน่วยงานก ากับติดตามให้บุคลากรเข้าไปท าแบบประเมินภาวะผู้น า 
และธรรมาภิบาลของผู้บริหาร และแจ้งเกี่ยวกับการเดินทางไปโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะออก
เดินทางหน้าตึกส านักวิทยฯ ตึกใหม่ เวลา ๐๕.๓๐ น. และขอให้หน่วยงานเตรียมโน๊ตบุ๊ค ปลั๊กสามตา และ
แต่งกายด้วยชุดท างานไว้ทุกข์ 
  กองคลัง แจ้งว่าในวันจันทร์ที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองคลังจัดโครงการหัวข้อ 
“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐” 
  กองนโยบายและแผนขอให้ทุกหน่วยงานเมื่อด าเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้เข้า
ไปกรอกข้อมูลลงระบบ BPM ด้วย 
  กองบริหารงานบุคคล แจ้งให้บุคลากรในทุกหน่วยงานเข้าไปประเมินแบบประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของกองบริหารงานบุคคล 
  กองสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ว่า ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานมายังกองสื่อสารองค์กร เพ่ือน าข้อมูลไปข้ึนจอหน้าลิฟท์ และน าไปลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้ 
   กองศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๒ 
ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๐.๑๕  น. 
 

  นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


